Protokoll från styrelsemöte nr 2
Miljöpartiet de gröna i Östergötland
2018-04-08
Tid: 16:40 till 19:25
Plats: MP Linköpings partilokal, Östgötagatan 18B, Linköping
Närvarande: Mia Sköld, Gudrun Skoog, Christoffer Sjögren, Pontus Wessman, Cvijeta
Stojnic-Karlsson, Sara Ponn, Birgitta Rydhagen, Margareta Holm, Elias Hallen, Margareta
Fransson, Michael Williams
Övriga närvarande: Rune Tessin
Anmält förhinder: Olov Öberg, Jan Thilander
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades. 16:40. Innan det formella öppnandet gick MP Linköping igenom hur
det kommer att se ut och fungera i den nya lokalen. Vi fick se bilder och film.
2. Mötesformalia
Distriktsstämman har valt sekreterare och kassör och därför behöver styrelsen endast
välja justerare för mötet.
a. Val av justerare
Birgitta Rydhagen anmäler sig frivillig.
Cvijeta Stojnic-Karlsson anmäler sig frivillig.
Ordföranden Mia Sköld frågar om styrelsen kan välja dessa personer som justerare för
mötet. Ingen där emot.
Beslut: Birgitta Rydhagen och Cvijeta Stojnic-Karlsson väljs till justerare för mötet.
3. Dagordningen godkänns
Det har innan mötet inkommit förslag på tillägg till dagordningen från Margareta
Fransson:
- Mallartiklar
- Valberedningens arbetsordning
Ordföranden Mia Sköld frågar om det finns ytterligare tillägg till dagordningen.
Cvijeta Stojnic-Karlsson anmäler att hon vill ta upp en övrig fråga om uppföljning av
revisionsberättelsen från distriktsstämman 2018-03-18.
Ordföranden Mia Sköld vill också lägga till en punkt om kongressombud, uppdrag
från distriktsstämman samt en övrig fråga från MP Åtvidaberg som besökt styrelsen
idag.
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Föreslagna förändringar innebär att ändrad dagordning följer som sådan:
16. Mallartiklar
17. Kongressombud
18. Kommande möten
19. Övriga frågor
- Uppföljning av revisionsberättelsen
- MP Åtvidabergs situation
- Arbetsordning för valberedningen
Med dessa tillägg undrar ordföranden Mia Sköld om styrelsen kan godkänna
dagordningen. Ingen däremot.
Beslut: dagordningen godkänns med föreslagna ändringar.
4. Styrelsens konstituerande
Styrelsen behöver konstitueras. Samtliga funktionärer är redan valda och det som
kvarstår är att utse ett verkställande utskott.
a. VU
Ordföranden Mia Sköld föreslår att det verkställande utskottet (VU) istället väljs som
ett arbetsutskott (AU), i linje med stadgarna, och att fokus i arbetsutskottet ska vara
mer beredande än verkställande.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att antalet ledamöter är 5 personer och att dessa ska
utgöras av: Mia Sköld (ordförande), Gudrun Skoog (vice ordförande), Pontus
Wessman (kassör), Christoffer Sjögren (sekreterare) och Birgitta Rydhagen (ledamot).
Motiveringen är att det är samtliga funktionärer i styrelsen + en person från Linköping,
då MP Linköping annars saknar representation i arbetsutskottet.
Ordföranden Mia Sköld frågar om styrelsen först kan godkänna att verkställande
utskottet byter namn till arbetsutskottet, och sedan om styrelsen kan välja dessa
personer till styrelsens arbetsutskott. Ingen där emot.
Beslut:
1. Styrelsens verkställande utskott (VU) byter namn till arbetsutskottet (AU).
2. Mia Sköld (ordförande), Gudrun Skoog (vice ordförande), Pontus Wessman (kassör),
Christoffer Sjögren (sekreterare) och Birgitta Rydhagen (ledamot) väljs till styrelsens
arbetsutskott fram tills nästa distriktsstämmoårsmöte.
5. Beslut om firmatecknare
Ordföranden Mia Sköld föreslår att firmatecknare ska fortsatt utgöras av ordföranden,
kassör samt distriktets informationssekreterare, och att dessa ska teckna firman var för
sig.
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Ordföranden Mia Sköld frågar styrelsen om den kan välja Mia Sköld, Pontus
Wessman och Jens Lindell till firmatecknare för Miljöpartiet de gröna i Östergötland
var för sig. Ingen där emot.
Beslut: Mia Sköld, Pontus Wessman och Jens Lindell väljs till firmatecknare för
Miljöpartiet de gröna i Östergötland var för sig.
6. Beslut om ansvariga för medlemsregister
Ordföranden Mia Sköld föreslår att hon ska ersätta förre ordföranden Robert Damberg
som medlemsregisteransvarig jämte Jens Lindell.
Ordföranden Mia Sköld frågar om styrelsen kan välja dessa personer som
medlemsregisteransvariga för Miljöpartiet de gröna i Östergötland. Ingen där emot.
Beslut: Mia Sköld och Jens Lindell väljs till registeransvariga för Miljöpartiet de
gröna i Östergötland.
7. Ekonomiska situationen och valbudget
Kassör Pontus Wessman redogör för den ekonomiska situationen. En översyn av
utgifter kommer att behöva göras under året, och i synnerhet efter valet.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att styrelsen kan anse sig ha tagit del av den
ekonomiska redovisningen. Ingen där emot.
Beslut: Styrelsen har tagit del av den ekonomiska redovisningen.
8. Ordförande redogör för anställningar och uppdrag
Ordföranden Mia Sköld berättar att Maria Moraes numera är arvoderad 20% för att
arbeta med valet och kartlägga lokalavdelningarnas behov av stöd i valrörelsen.
Återrapportering ska ske till styrelsen i maj.
Michael Williams är också arvoderad 30% för att arbeta med distriktets
toppkandidater - Margareta Fransson och Agneta Niklasson, samt Rebecka le Moine i
mån av tid.
Anneli Jonsjö Wretners anställning är avslutad. Sista dag i september.
Jens Lindell arbetar numera 100 %, med undantag för tid som läggs på
förtroendeuppdrag.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att styrelsen kan anse sig ha tagit del av
informationen. Ingen där emot.
Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen.
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9. Beslut om ordförandearvodering och eventuell summa
Ordföranden Mia Sköld lämnar över ordet till vice ordföranden Gudrun Skoog och
lämnar rummet.
Pontus Wessman yrkar på att ersättningen för ordföranden ska vara 5000 kr per månad
fram till och med september 2018 och att styrelsen därefter ska utvärdera
förutsättningarna för fortsatt arvoderingsnivå beroende på valresultatet.
Margareta Holm stödjer Pontus förslag.
Sara Ponn och Birgitta Rydhagen yrkar på att 5000 kr per månad ska gälla
verksamhetsåret ut, delvis med hänsyn taget till budget.
Margareta Fransson yrkar att beslutet formuleras på sådant sätt att nivån sätts på 5000
kr och att summan stäms av efter valet.
Christoffer Sjögren föreslår att beslutet delas upp i två punkter, där det ena gäller
nivån på arvoderingen i förhållande till uppdraget, utan hänsyn taget till
omständigheter vi inte känner till, och det andra beslutet att en avstämning av
budgeten i sin helhet ska göras efter valresultatet i september.
Vice ordföranden Gudrun Skoog frågar om styrelsen kan anse att Christoffers förslag
är att föredra, som en kompromiss mellan de övriga. Ingen däremot.
Beslut:
1. Ordföranden arvoderas med 5000 kr per månad.
2. En avstämning av budgeten i sin helhet ska göras utifrån valresultatet i valet i
september.
10. Beslut om förhandlingsunderlag med MP Norrköping
Ordföranden Mia Sköld föreslår att denna punkt stryks och istället ändras till att MP
Östergötland ska utse en person att förhandla med MP Norrköping kring de frågor
som uppkommer i och med flytt av inventarier och annat från MP Norrköpings lokal
till nya lokalen i Linköping.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att Gudrun Skoog väljs till förhandlare gentemot MP
Norrköping. Ingen däremot.
Beslut: Gudrun Skoog väljs till förhandlare gentemot MP Norrköping i och med flytt
av MP Östergötlands kontor från Norrköping till Linköping.
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11. MP Linköping berättar om den nya lokalen
Innan mötet visade Petter Mattsson, MP Linköping, upp bilder på den tänkta nya
lokalen. Lokalen är belägen på St:Larsgatan och hyreskostnaden ligger på 168 000 kr
per år eller 14 000 kr per månad.
MP Linköping har med förra distriktsstyrelsens ordförande diskuterat vad distriktet
skulle kunna betala för hyran. Liggande förslag är 3000 kr.
12. Beslut om medfinansiering av MP Linköpings nya lokal
Frågor uppkommer kring vad som ingår i de föreslagna 3000 kr.
Margareta Fransson yrkar på att en grupp utses som ska arbeta vidare med frågan om
samfinansiering och samarbete i överflytt.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att föreningarnas kassörer ska reda ut detaljerna kring
vilken hyra som är rimlig och vad som ingår i detta och återrapporterar detta till
arbetsutskottet.
Ordförande Mia Sköld frågar om styrelsen kan anse att Mias förslag är att föredra, och
finner att så är fallet.
Beslut: MP Linköpings kassör och MP Östergötlands kassör får i uppdrag att reda ut
detaljerna kring vilken hyra som är rimlig och vad som ingår i detta och
återrapporterar detta till arbetsutskottet.
13. Utse valgrupp
Ordföranden Mia Sköld föreslår att valgruppen ska utgöras av arbetsutskottet.
Margareta Fransson föreslår att adjungerade till valgruppen ska vara:
Gruppledare i Regionen, Gruppledare MP Linköping, en representant från GU och GS
är adjungerade.
Ordföranden Mia Sköld frågar om styrelsen kan bifalla liggande förslag, och finner att
så är fallet.
Beslut: Arbetsutskottet utses till valgrupp och adjungerade till den är även
Gruppledare i Regionen, Gruppledare MP Linköping samt en representant från GU
och GS.
14. Arbetsordning valgrupp
Ordföranden Mia Sköld föreslår att arbetsutskottet tar fram existerande arbetsordning
för valgruppen och kommer med förslag till reviderade sådan till nästa styrelsemöte.
15. Diskutera och ev. besluta om regionalt handlingsprogram
Ordföranden Mia Sköld föreslår att det utses en arbetsgrupp att ta fram ett utkast på
reviderad regional handlingsplan till distriktsstyrelsen bestående av: Mia Sköld,
Cvijeta Stojnic-Karlsson, Agneta Niklasson och Elias Hallén.
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Ordföranden Mia Sköld frågar om styrelsen kan välja dessa personer till arbetsgrupp
för det regionala handlingsprogrammet. Ingen Där emot.
Beslut: Mia Sköld, Cvijeta Stojnic-Karlsson, Agneta Niklasson och Elias Hallén väljs
till arbetsgrupp att ta fram ett utkast på regionalt handlingsprogram till
distriktsstyrelsen.
16. Mallartiklar
Margareta Fransson har anmält punkten och vill att distriktsstyrelsen samordnar
tidningsartikelutskick utifrån mallartiklar så att vi maximerar vår närvaro i media och
för att undvika att inte det är först till kvarn som gäller vid publicering av dessa.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att hon kan ta ansvar för att samordna underskrifter
för mallartiklarna, och frågar styrelsen om den kan besluta enligt detta förslag, och
finner att så är fallet.
Beslut: Ordföranden Mia Sköld tar ansvar för att samordna publikation och
underskrifter av mallartiklar från och med nu tills att något annat beslut fattas.
17. Kongressombud
Ordföranden Mia Sköld tar upp frågan om uppdrag från distriktsstämman om att
sammanställa en ny lista med kongressombud efter att samtliga lokalavdelningar haft
sina årsmöten.
Christoffer Sjögren föreslår att valberedningen får i uppdrag att till distriktsstyrelsen
skicka ut ett uppdaterad förslag till ombudslista som även innehåller samt övriga
nominerade ombud som de inte föreslår, så att distriktsstyrelsen kan sammanställa
detta.
Ordföranden Mia Sköld föreslår sig själv att ta ansvar för att informera
valberedningen om detta, och frågar styrelsen om den kan besluta enligt detta förslag,
och finner att så är fallet.
Beslut: Valberedningen får i uppdrag att till distriktsstyrelsen skicka ut ett uppdaterad
förslag till ombudslista som även innehåller samt övriga nominerade ombud som de
inte föreslår, så att distriktsstyrelsen kan sammanställa detta.
18. Kommande möten
Ordföranden Mia Sköld föreslår följande mötesdatum och tider:
- Styrelsemöten: 9 maj, kl. 18:00 samt 7 juni, kl. 18:00
- Ordförandeträff: Ordföranden får i uppdrag utifrån en mötesförfrågan med flera
alternativ bjuda in ordföranden i lokalavdelningarna och distriktsstyrelsen till möte
det datum som flest kan.
- Arbetsutskott: 25 april, kl. 18:00, på plats i Norrköping.
Beslut: Föreslagna mötestider och platser godkänns enligt förslag.
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19. Övriga frågor
Övriga frågor är anmälda och tas upp i den ordning som följer:
-

Uppföljnng av revisionsberättelsen
Cvijeta Stojnic-Karlsson har gjort en skrivelse om revisionsberättelsen med ett
yrkande om att distriktsstyrelsens arbetsutskott ska få i uppdrag att gå igenom
revisorernas punkter av påpekanden och komma med förslag på åtgärder, och att
detta redovisas för styrelsen.
Ordföranden Mia Sköld yrkar bifall på Cvijetas yrkande.
Ordföranden Mia Sköld frågar styrelsen om den kan bifalla yrkandet. Ingen där
emot.
Beslut: Arbetsutskottet får i uppdrag att gå igenom Revisorernas anmärkningar i
revisionsberättelsen och föreslår åtgärder på dessa för distriktsstyrelsen.

-

MP Åtvidabergs situation
Rune Tessin från MP Åtvidaberg redogör för styrelsen om hur han upplever att
situationen är i lokalavdelningen i Åtvidaberg. Styrelsen diskuterade möjligheten
för dem att beställa aktuellt utdelningsmaterial via Distriktsstyrelsen under tiden
som en mer stabil ordning infinner sig i lokalavdelningen.

-

Arbetsordning för valberedningen
Ordföranden Mia Sköld tar upp några av de problem som uppkom på senaste
distriktsstämman. Bland annat förekom det att valberedare företrädde flera olika
åsikter i egenskap av ombud och valberedare på stämman. Vidare valde
valberedningen att inte förklara konsekvenser av ändringar som föreslogs direkt på
mötet och som inte beretts. Utöver detta har det kommit till ordförandens
kännedom att valberedningens sammankallande samt ytterligare en till ledamot i
valberedningen funderar på att hoppa av valberedningen på grund av
arbetsmiljöproblem i gruppen.
Margareta Fransson meddelar att hon kan tänka sig att ställa upp som valberedare
om det skapar stabilitet i gruppen. Efter samtal med valberedningens
sammankallande finns det en acceptans att hon kan bli sammankallande och att det
då finns en möjlighet att de två valberedare som varslat om avhopp kan välja att
stanna. Konsekvens av ett sådant val är dock att Margareta inte kan sitta kvar i
Distriktsstyrelsen som ersättare.
Ordföranden Mia Sköld funderar på om ett större omtag kring valberedningen
behövs och yrkar på att arbetsutskottet uppdras att föreslå en helt ny valberedning
inför nästa distriktsstämma. Ingen där emot.
Beslut: Arbetsutskottet uppdras att föreslå en helt ny valberedning inför nästa
distriktsstämma
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20. Mötets avslutning
Ordföranden Mia Sköld tackar samtliga deltagare för ett trevligt första möte och
förklarar det avslutat klockan 19:25.

______________________

______________________

Mia Sköld
Ordförande

Christoffer Sjögren
Sekreterare

______________________

______________________

Birgitta Rydhagen
Justerare

Cvijeta Stojnic-Karlsson
Justerare
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