Östergötland
Protokoll 20/8 - 17
Närvarande:
Ledamöter: Per Hallström, Robert Damberg, Mia Sköld, Gudrun Skoog,
Margareta Holm, Margareta Fransson, Agneta Niklasson, Sara Ponn,
Daniel Egonsson, Mia sköld, Olof Öberg, Christoffer Sjögren
Övriga deltagare: Jens Lindell
1. Robert öppnade mötet.
2. Föredragningslistan fastställdes med tillägg av en ny punkt 12 som
behandlar ledamots avsägelse. Vi lägger till samtalet om bidrag till GS
o GU under punkten 8. Vi lägger till en punkt om utbildningar och vi
kommer att avsluta mötet med en sluten punkt om personalärenden.
3. Mötesformalia:
Ordförande: Robert Damberg
Sekreterare: Mia Sköld
Justerare: Agneta Niklasson
4. Föregående mötesprotokoll
Margareta yrkar på att Jens Lindell ges i uppdrag att ta reda på hur
man signerar elektroniskt, och att VU hanterar frågan.
Robert hade fått i uppdrag att titta på utbildningsansvar, men har inte
hunnit med detta ännu. Per Hallström hade också ett uppdrag sedan
tidigare som han inte hunnit med.
5. Organisation av valrörelsen.
Utskickat förslag till valgrupp justeras med att också lägga till Agneta
Niklasson i valgruppen. Med dessa justeringar fastställdes förslaget.

6. Regionpolitiskt program:
Underlaget för regionpolitiskt program behöver kompletteras med en
arbetsgrupp. Vilka, och hur många ska vara med i den arbetsgruppen?
Vad ska vi ha det regionpolitiska programmet till?
Grupp:
Margareta Fransson, Robert Damberg, Sara Ponn utses till styrgrupp
med ansvarar för att arbetet blir gjort.
De ska ta in synpunkter från regionfullmäktigegruppen och
distriktsstyrelsen. Vidare ska de ta till vara på det arbete som tidigare
har gjorts och föra in det arbete de tre grupperna har gjort.
Distriktsstyrelsen föreslår att man i första hand ska revidera det redan
befintliga regionpolitiska programmet.
De får uppdraget att ta fram ett förslag och presentera detta vid en
distriktsstämma.
7. Easyvote.
Utskickat förslag antas av distriktsstyrelsen.
Ett utbildningstillfälle för alla ordföringar kommer som en punkt på
nästa ordförandeträff.
Robert tar kontakt med angränsande distrikt.
8. Distriktsavgift för lokalavdelningar.
Margareta yrkar på återremiss till VU att undersöka behovet av stöd
från distriktets administration och utreder frågan om distriktsavgift
vidare.
Distriktsstyrelsen biffaller Margaretas förslag om återremiss för vidare
behandling.
9. Anmälan om lokala stadgar.
Utskickat beslutsunderlag antages.
Dessutom har det kommit påminnelser från riks om att alla
lokalorganisationer måste skicka in sina reviderade stadgar till dem.
Robert ser till att alla ordföranden får det meddelandet.
10. Medlemsregisteransvar.
Utskickat beslutsunderlag antogs av distriktsstyrelsen.

11. Inför förtroenderådet.
16/9. Robert sitter i sammankallandegruppen.
Valmanifest. 3 – 5 Prioriterade frågor. Stora, möjliga frågor som är
nedbrytbara på alla nivåer. Robert välkomnar inspel.
12. Avsägelse.
Styrelsen noterar att Ingela Kandre har avsagt sig sin styrelsepost. Olof
Öberg går in som ordinarie ledamot och vi har nu en vakant
ersättarplats och styrelsen uppmanar valberedningen att ta fram
förslag till höstmötet.
Robert meddelar valberedningen.
13. Utbildningar
Riks erbjuder en utbildning i jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
Robert får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att få den
utbildningen på vårt höstmöte den 29/10.
Robert ser till att påminnelser går ut till ordföringarna att de bör
genomföra valberedningsutbildningen.
Fram till valet är det främst utbildningar som gäller valet som är möjliga
att genomföra. Därför uppdrar Distriktsstyrelsen att utbildningsansvaret
för dessa utbildningar är ett av valgruppens ansvar. Valgruppen utser
sammankallande inom sig.
14. Rapporter
Ordförande: Ska försöka komma med en skriftlig rapport.
Medarbetare: Båda medarbetarna är friska och arbetar på som vanligt
nu efter sommaren.
Budget: Arvoderingen till Ordförande behöver se ut på ett annat sätt.
Revisorerna tyckte inte att vi kunde skriva 4+1. Det bör vara 5.
Regionfullmäktige: Inga direkta nyheter.
GU/GS: Speeddating för mentorer och Gröna Studenter för att
studenterna ska kunna få hjälp och stöd den 27/9. Michael Williams har
tacka ja till att hålla i en skrivarstuga för motionsskrivning. Studenterna
kommer att erbjudas studiebesök.
Norrköping kommer att ha ett första trevande försök att dra igång GU
med hjälp av språkröret i Linköping.

15. Medarbetare.
Distriktsstyrelsen beslutar:
Att personalstyrkan ska uppgå till en heltidstjänst som
informationssekreterare.
Att Uppdra till ordföranden att genomföra förändringen utifrån
styrelsens diskussion samt teckna ett nytt anställningsavtal utifrån
gällande tjänstebeskrivning.
16. Arvodesfrågan.
Enligt revisorerna måste det finnas kvitton på allt som ingår utöver den
beslutade arvoderingen.
Den tidigare beslutade arvoderingen är fastställd till 4000kr plus 1000kr
i ersättning för utlägg och annat.
Styrelsen beslutar att arvodet från 1/9 -17 är 5000 kr/mån.
Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ordförande: Robert Damberg.

Justerare: Agneta Niklasson.

Sekreterare: Mia Sköld

