Östergötland
Protokoll.
Styrelsemöte
4/5-16
Närvarande
Styrelseledamöter:
Daniel Egonsson, Per Hallström, Jens Lindell, Mia Sköld, Bengt Nordström,
Margareta Fransson, Tommy Kennberg
Övriga:
Annika Lillemets, Joakim Hörsing
1. Mötesformalia

Ordförande: Bengt Nordström
Sekreterare: Mia Sköld
Justerare: Tommy Kennberg

2. Föregående protokoll

Inget att kommentera. Det handlade om årsmötet som nu har varit.

3. Beslut om firmatecknare

Ordförande Bengt Nordström och kassör Per Hallström,
Jens Lindell, var och en för sig.

4. Val av utbildningsansvarig
Bengt Nordström

5. Val av medlems- och aktivitetsansvarig
Bengt Nordström

6. Val av representant till förtroenderådet samt en ersättare
Bengt Nordström
Margareta Fransson

7a. Fråga om att utse Verkställande utskott
Ja, vi vill ha ett VU

7b. Utskottets ev. sammansättning

Bengt Nordström, Margareta Fransson, Per Hallström, Mia Sköld och Tommy Kennberg

8. Delegation till utskott, ledamöter och kansli

Arbetsordning som talar om vilken delegation VU ska ha behövs. Den behöver finnas till nästa
möte.
Till dess:
* VU får delegation på att fatta budgetbeslut inom budgetram och att kansliet får fatta beslut
under 3500kr.
* Ordförande och vice ordföranden tillsammans kan fatta brådskande ekonomiska ärenden.
* Alla beslut ska redovisas på nästa möte.

9. Kalendarium
Ordförandeforum 4/6 11.00 -14. 00. Jens Lindell undersöker en aktivitet.
VU 8/6 18.00
Styrelsemöte 12/6 17.00

10. Fastställande av ombudsfördelning till distriktsstämma

Ett ombud/avdelning =13 st.
18 kvar att fördela enligt de principer MP riks har fastställt.
När allt är utdelat ser antalet mandat per lokalorganisation ut så här:
Linköping 8, Norrköping 5, Boxholm 1,Valdemarsvik 1,Åtvidaberg 1, övriga 2 mandat.
För ytterligare information om fördelning hänvisas till årsmöteshandlingarna.

11. Genomgång av budget och verksamhetsplan

* Vi kommer att behöva revidera våra stadgar efter kongressen.
* Vi ska försöka få till ett ökat samarbete med våra granndistrikt. Vi gör ett försök att samla dem
under kongressen.
* Samverkan med Gröna studenter och Grön ungdom behöver utvecklas.
* Ta fram en kommunikationsplan. Involvera distriktets politiska sekreterare. Bengt och
Margareta arbetar fram ett skelett för det fortsatta arbetet. Daniel, Per och Tommy anmäler
intresse att jobba med detta. Jens läser igenom de största tidningarna och lägger ut det som
rör oss på våra medier. Ett nyhetsbrev på max en A4 en gång i månaden.
* Tätare koppling till näringslivet.
* Arbetet med nätverken ska fortsätta. Vi bjuder in nätverkens sammankallande till nästa
styrelsemöte för en första avrapportering.
* Regionövergripande aktiviteter.
* 4-årsplan kommer på nästa möte.
* Medlemsvård.

* Utbildning. Alla nya medlemmar. Mediaträning.
* Till nästa styrelsemöte kommer distriktet att förbereda ett beslut om att avsluta
kanslisamarbetet med Norrköping. Det känns rimligare att distriktet tar över ansvaret både för
kansli och medarbetare. Vi börjar om. Ort och arbetsuppgifter ska ses över.
För att se budgethandling och verksamhetsplan hänvisas till årsmöteshandlingarna.

12. Övriga frågor

* Bengt redogör för hur tankarna går i partiet. Det har höjts röster om att ha ett möte med
förtroenderådet. Det finns för närvarande ingen sammankallande. Vår skrivelse har mottagits
positivt. Det behövs ett forum för internkommunikation. Hur hanterar vi här i Östergötland den
här typen av kriser? Vi i distriktet står upp för våra Språkrör just nu, men vi är öppna för att vi
kanske behöver välja nya vid kongressen nästa år. Vi fortsätter och försöker se framåt vid
nästa styrelsemöte.
* Placering av medel.
Det finns ett konto som heter Valfond. Det finns också ett annat konto som idag är tomt. Ska vi
föra över pengar dit och låsa dem för att få en högre ränta på dem? 110 000 kr på varje konto.
* Tommy Kennberg informerar om en medlems bortgång. Tommy och Jens Lindell fixar så att
vi lämnar en sista hälsning.

13. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
Justeras:

Bengt Nordström, Ordförande

Mia Sköld, Sekreterare

Tommy Kennberg. Justerare

