Östergötland
Protokoll.

Styrelsemöte
170316
Närvarande ledamöter och ersättare:
Ulf Nilsson, Robert Damberg, Bengt Nordström, Margareta Fransson, Mia Sköld,
Daniel Egonsson, Tommy Kennberg, Olof Öberg
Övriga närvarande: Annelie Jonsjö Wretner, Jens Lindell, Kerstin Sundqvist, Lina
Engström, Johan Bergstedt

1. Mötesformalia

Ordförande: Bengt Nordström
Sekreterare: Mia Sköld
Justerare: Robert Damberg

2. Kongress 2017.

Det största uppdraget är att hitta funktionärer. Det rullar på bra. Det behövs
någon enstaka till. Ingen lokal till barnpassningen ännu. 3 anställda pedagoger
och 5 barnpassare.
Vi har också ett seminarium, hållbarhet och klimat.
Bar Grön, på torsdagskvällen, på Platau
Studiebesök till Vallastaden på torsdagen.
Förslag på underhållning.
Inlednings- och avslutningstal. Eventuellt något tal under middagen.
Hur utnyttjar vi det faktum att kongressen i år är i Linköping/Östergötland i
kampanjsyfte?
Styrelsen uppdrar åt Margareta, Robert, Lina och Johan att se över hur vi kan
utnyttja kongressen till våra kampanjändamål. Vi ber också Tommy och Jens att
de arbetar vidare på sina förslag och återkomma till nästa styrelsemöte.

3. Samordning av kanslifunktionen

Linköping är inte helt nöjd med sin lokal. Den är inte fullt tillgänglig t.ex. Linköping
ser gärna att någon från distriktet hjälper till och arbetar med lokalfrågan.
Vi uppdrar åt den nya styrelsen att med hjälp av den avgående ordförandens
behovsbeskrivning, snarast efter valet utse en person som hjälper Linköping hitta
en bra lokal.

4. Punkter inför distriktsstämman

Ekonomisk redovisning, budget och Verksamhetsplan
Bengt visar och föredrar den ekonomiska redovisningen. Se bilaga.
Bengt yrkar på att lägga till en kommentar vad gäller övriga arvoden att det är en
kostnad som utgått till att göra kommunikationsplanen och att posten i praktiken
borde fördelas ut på andra konton.
Robert yrkar på att posten ”stöd till riks” ska kallas serviceavgift riks, vilket är den
rätta benämningen.
Styrelsen beslutar anta den ekonomiska redovisningen med de två tilläggen.
Verksamhetsberättelse
Bengt går igenom förslaget. Se bilaga
Per Hallström har skickat in tilläggsförslag.
• Beslutat en tjänstebeskrivning för kansliet.
• Arrangerat 2 ordförandeforum.
• Talat med riksorganisationen om hur samverkan med Gröna Studenter
och Grön Ungdom kan utvecklas.
• Bjuda in intresseorganisationer till samtal.
Ulf Nilsson förslår att ”vattenmotionen” ska skrivas in i verksamhetsberättelsen.
Styrelsen delegerar till ordförande och vice ordförande att formulera om i
verksamhetsberättelsen så att dessa formuleringar kommer in på rätt plats, och
se över tonen i vissa formuleringar.
Verksamhetsplan
Bengt går igenom förslaget. Se bilaga
Bengt föreslår en ändring i sista punkten av sista punkten, och Per föreslår en
ändring som ordföranden kommer att skriva in de rätta formuleringarna sill
stämman.
Budget
Bengt går igenom förslaget. Robert föreslår att vi även här ändrar formuleringen
till ”serviceavgift”.
Den största budgetposten är löner och avgifter för våra anställda. Det finns
kostnadsposter som behöver ses över. Det är oroande med den enormt låga
siffran på sista raden.
Jens föreslår att punkten ordförandearvoden ska flyttas till posten ”För
distriktsstyrelsens förfogande”, och ändra namnet på posten till…. Inklusive
eventuella arvoden och sociala avgifter. Och att posten lagstadgade sociala
avgifter anpassas, för att ge nya styrelsen möjlighet att anpassa detta till de nya
förhållandena som t.ex ökat arbetsgivaransvar. När vi gör dessa förändringar
måste stämman göras medvetna om att del av distriktsstyrelsens förfogar-posten
ska kunna gå till arvoderingar.
Vi flyttar också de 3500 på sista raden så vi får ett nollresultat.

Vi uppdrar åt Jens att göra ett nytt budgetförslag med de nya siffrorna.
Styrelsen antar budgeten med de ändringarna.
Nuvarande styrelse uppdrar åt kommande styrelse att se över kostnaderna.
Vi delegerar åt ordföranden att formulera skrivelsen på lämpligt sätt.

5. Kansliets arbetsordning.

Bengt presenterar våra anställda.
Bengt presenterar en arbetsordning. Se bilaga.
Bengt konstaterar att det eventuellt kan behövas viss kompetensutveckling.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.

6. Nomineringsprocessen.

Bengt går igenom processen. Se bilaga.
Provvalsgrupp
En mening under rubriken provvalsgrupp ändras och en ny läggs till.
Tjänstepersoner ska vara ett stöd ej ingå i gruppen.
Nomineringsprocess
Ett förtydligande kring vem som ska erlägga medlemsavgift behövs.
Ett förtydligande kring vad som ska fastställas.
Meningen om att tillåta personer utanför länet ska kunna nomineras ska strykas.
Omröstning gjordes med röstsiffrorna 5 för att ta bort meningen och 3 mot att ta
bort den.
Provvalsförfarande
Vi skriver in att man rangordnar MAX fyra kandidater.
Valsedeln ska vara könskvoterad, stryk parvis.
Regionfullmäktigeval
Även här ska det stå MAX 5 kandidater.
Även här stryks ordet parvis.
Ulf vill stryka de meningar som handlar om tydlig gruppledarkandidat. Omröstning
sker med tydligt avslag för förslaget.
Ulf vill yrka enligt tidigare inskickat förslag (se bilaga). Omröstning sker med
tydligt avslag för yrkandet.
Med dessa ändringar fastställer styrelsen sitt förslag till nomineringsprocess.

7. Kommunikationsplan

Se bilaga.
Styrelsen antar förslaget till kommunikationsplan.

8. Valberedningens förslag till distriktsstämman.

Hur hanterar vi det faktum att vi inte har någon nominerad till revisorsuppdraget?
Vi behöver aktivt söka efter kandidater och vi behöver fortsätta hjälpa till allihop.
Kanske fråga våra grannar eller fråga riks.
Vi uppdrar till Jens och Annelie att undersöka vad köpt revisortjänst skulle kunna
kosta.

9. Övriga frågor

Distriktsordförandeträff och förtroenderåd 24-25/3
Bengt och Margareta har förhinder. Ordföranden föreslår att Robert åker i deras
ställe. Styrelsen antar förslaget.
Global Green kongress.
Sara Ponn kommer att åka till Global Greens kongress. Priset har stigit, och vi är
idag uppe i summan 10 000 kr.
Ordföranden får i uppdrag att undersöka om övriga lokalorganisationer kan bidra,
annars måste vi ställa in detta.
Redovisning, partistöd
Det är OTROLIGT viktigt att redovisningarna för partistöd kommer in i tid. Absolut
senast 30/7. Vi uppdrar till kansliet att ta fram dokumentet redan till nästa
styrelsemöte.
Kunskapsansvar Pol.sek.
Skånes Pol. sekar åker regelbundet till Stockholm för att hålla kontakten med
riks. Ska vi göra likadant? Vi har fyra i distriktet och alla vill gärna göra detta.
Styrelsen bifaller Margaretas förslag om att distriktet arbetar för detta.
Ordföranden skriver in i verksamhetsplanen att styrelsen ska göra detta.
Stadgar
Ulf och Bengt har fått olika besked då de frågat riks om hur frågan om antalet
valkretsar till kongressen ska hanteras.
Tillägg arbetsordning.
Revisorerna har i år fått handlingarna väldigt sent.
Därför föreslår styrelsen stämman att ändra i arbetsordningen där vi reglerar i
vilken tid överlämnandet till revisorerna ska ske.
Justeras:
Bengt Nordström, Ordförande

Robert Damberg, Justerare

Mia Sköld, Sekreterare

