Östergötland
Protokoll.
Styrelsemöte
12/6 -16

Närvarande
Styrelseledamöter: Daniel Egonsson, Bengt Nordström, Margareta Fransson, Tommy
Kennberg, Per Hallström, Mia Sköld, Peter Asthamn, Ulf Nilsson
Övriga:
Jens Lindell. Åke Wester

1. Mötesformalia
Ordförande: Bengt Nordsröm
Sekreterare: Mia Sköld
Justerare: Per Hallström

2. Ekonomisk rapport
Per Hallström redovisar det ekonomiska läget, och konstaterar att det ser bra ut.
Bilaga 1.

3. Aktuella frågor, uppföljning och beslut
Distriktet kommer att tala om för riksdagsgruppen och Annika Lillemets vår
ståndpunkt. Vi håller samtal internt och visar enighet utåt. Vi går inte ut i media med
olika åsikter. Det är viktigt att vi framstår som ett trovärdigt regeringsalternativ.
Bengt Nordström får i uppdrag att författa ett yttrande.

4. Regionsprogramsarbetet, Rapport från nätverken






Ordförandeforum på Länsmuseet den 4/6. Alla lokalorganisationer utom 4
var representerade. Genomgående problem med för få medlemmar. Vi
måste hjälpa till. Vi behöver samarbeta mer över
lokalorganisationsgränserna.
Kort rapport från kongressen. Nästa kongress är i Linköping, då kommer vi att
behöva hjälpa till med mankraft.
Kort rapport från Vattennätverket, Kulturnätverket och Landsbygdsnätverket.
Styrelsen ger VU i uppdrag att ta fram ett förslag på hur regionprogrammet
ska se ut samt föreslå under vilka förutsättningar nätverken ska arbeta.

5. Utbildningsplan
Styrelsen uppdrar åt VU att anordna följande utbildningar:
Utbildning
Välkommen till
Miljöpartiet

Målgrupp
Nya medlemmar

Bästa laget når målet
Mediaträning

Valberedare
Förtroendevalda i ledande
position

Tidsplan
Sept 16 samt ytterligare
minst ett tillfälle beroende
på antal nya medlemmar
Hösten 16
Våren 17

Samt att tillse att bred uppslutning från Östergötland sker till det kommande av riks
anordnade ledarskapsprogrammet.

6. Kalendarium
Söndagen den 11/9, Styrelsemöte kl 16.00
Elektroniskt oktobermöte inför höststämman.
Höststämma lördagen den 29/9, kl 10.00-14.00
Söndagen den 15/1, styrelsemöte kl 16.00
Söndag den 26/2, styrelsemöte kl 16.00
Elektroniskt möte i mars inför årsstämman
Årsstämma lördagen den 8/4, kl 10.00-14.00

7. Arbetsordning för VU
Skjuts till nästa möte.

8. Ordförandeinstruktion
Styrelsen beslutar att anta följande ordförandeinstruktion.
Ordförandeinstruktion
Miljöpartiet de gröna, Östergötland
Det åligger ordföranden för miljöpartiet de gröna, Östergötland att;
 företräda organisationen i såväl organisatoriska som allmänpolitiska frågor
och därvid inhämta åsikter och ställningstaganden i aktuella frågor från
lokalavdelningsordföranden, regionfullmäktigegruppen och styrelsen.
 representera organisationen gentemot myndigheter.
 utöva organisationens arbetsgivaransvar samt ansvara för att personal
arbetsleds på ett tillfredsställande sätt.
 förbereda och leda möten i såväl styrelsen som i verkställande utskott.
Ordföranden ska även vara föredragande på distriktsstämma för de ärenden
som styrelsen beslutat tillföra dagordningen.
 tillse att organisationens arbete bedrivs enligt antagna stadgar och
arbetsordningar och utifrån de beslut som distriktsstämman fattat.
 Främja och utveckla dialog med lokalavdelningar, riksorganisation och andra
distrikt.





Medverka på regionfullmäktigegruppens möten och hålla sig informerad om
aktuella regionpolitiska ärenden
Vara förtroenderådsrepresentant och medverka vid riksorganisationens
distriktsordförandeträffar.
Vice ordföranden biträder ordföranden vid fullgörandet av dennes uppgifter.
Vice ordföranden inträder vid förfall för ordföranden i dennes ställe.

9. Kommunikationsplan, Inriktningsbeslut









Att tillsätta en arbetsgrupp bestående av en samordnare, inbjudna politiska
sekreterare och intresserade styrelseledamöter. Arbetsgruppens uppdrag ska
vara att till årsstämman utarbeta ett förslag till kommunikationsplan för såväl
extern som intern kommunikation.
Att uppdra till arbetsgruppen att rapportera arbetet till styrelsen den 14:e
januari
Att uppdra till arbetsgruppen att presentera ett färdigt förslag för styrelsen
den 25:e februari
Att utse Michael Williams, Norrköping till samordnare
Att utbetala ett arvode om x kr/månad som ersättning till samordnaren.
Styrelsen tar beslut om att kommunikationsplanen ska genomföras. Jens
Lindell ingår också i kommunikationsgruppen. Delegera till VU att fastställa
summan.
Per Hallström, Daniel Egonsson och Bengt Nordström ingår som
styrelseledamöter.

10. Kanslifunktionen, inriktningsbeslut
Styrelsen uppdrar till VU att genomföra förändringar för kansliverksamheten enligt
följande inriktning.
 Att överta ansvar och arbetsledning för den kanslipersonal som idag är
anställda av Norrköpings lokalavdelning så snart detta är möjligt utifrån
diskussioner med berörda myndigheter, fackliga organisationer och berörd
personal.
 Att under en övergångsperiod fakturera Norrköpings lokalavdelning för 35%
av lönekostnaderna och därmed också tillhandahålla service som motsvarar
detta. Norrköpings lokalavdelning ska under samma övergångsperiod
fakturera distriktsorganisationen 60% av lokalkostnaden för tillhandahållen
arbetsplats. Denna övergångsperiod gäller som längst t.o.m. 2016-12-31.
 Att upprätta ett avtal enl. ovanstående med Norrköpings lokalavdelning så
snart alla detaljer är kända.
 Att till nästkommande styrelsemöte återkomma till styrelsen med ett förslag
om hur kansliverksamheten ska organiseras efter övergångsperioden samt
att i detta arbete inkludera samtliga lokalavdelningar och Jönköpings- och
Kalmarregionens distriktsorganisationer.
Omedelbar justering.

11. Stadgerevidering, inriktningsbeslut
Styrelsen uppdrar till ordförande och sekreterare att arbeta in bindande paragrafer
från de av kongressen beslutade normalstadgar för distriktet samt att arbeta fram
ett förslag till normalstadgar för lokalavdelningar i Östergötland.

12. Nya stadgar, betydelse för avdelningarna.
Bengt redogör mycket kort för hur de riktigt små lokalorganisationerna borde slås
ihop för att bli fungerande. Nya reglerna säger t.ex att man måste ha en styrelse.

13. Informationsblad
Att anta plan för ett informationsblad med Margareta Fransson som ansvarig
utgivare. Första utgivning, 30/8.

14. Google drive och medlemswebb, information
Det bör finnas ett kalendarium där nätverken kan lägga in sina datum så att vi slipper
beklagliga krockar.

15. Kommande evenemang
Patrick Samuelsson, metereolog och forskare från SMHI, kommer till
Kommungruppen i Norrköping den 10/10 kl 18.30. Alla medlemmar i Östergötland är
välkomna.

16. Övriga frågor.


Rinnande vatten. Tekniska verken ägs av Linköping och därför kan inte
distriktsstyrelsen påverka den frågan. Tidigarelagda förslag från de olika
nätverken kan lämnas som motioner till distriktets höststämma.



Vi uppdrar åt kansliet att lösa problemen på Webbsidorna.

Justeras:

Bengt Nordström, Ordförande

Mia Sköld, Sekreterare

Per Hallström, Justerare

