Protokoll från styrelsemöte nr 3
Miljöpartiet de gröna i Östergötland
2018-05-09
Tid: 18:00 till 21:00
Plats: MP Linköpings partilokal, Östgötagatan 18B, Linköping
Närvarande: Mia Sköld, Christoffer Sjögren, Pontus Wessman, Cvijeta Stojnic-Karlsson,
Sara Ponn, Birgitta Rydhagen, Elias Hallén, Michael Williams, Olov Öberg
Övriga närvarande: Maria Moraes, Jens Lindell, Kerstin Sundquist
Anmält förhinder: Gudrun Skoog, Jan Thilander, Margareta Holm

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 18:05
2. Val av funktionärer
Funktionär som behöver väljas är en justerare.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att Elias Hallén väljs till mötets justerare.
Beslut: Elias Hallén väljs till mötets justerare.
3. Vallängd
En vallängd upprättas (Bifogas protokollet, se bilaga 1).
4. Dagordningen
Elias Hallén anmäler en övrig fråga rörande närvaro på Skänninge Marknad.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att en ny punkt 19 Kommande möten samt ny punkt
20 Övriga frågor läggs till dagordningen, och att Elias fråga om Skänninge marknad
läggs till under övriga frågor.
Beslut: Utskickad dagordning godkänns med föreslagna tillägg och ändringar.
5. Mötets behöriga utlysning
Kallelse till mötet med förslag till dagordning skickades den andra maj, vilket är en
vecka innan mötet.
Ordföranden Mia Sköld undrar om mötet kan anses behörigt utlyst.
Beslut: Distriktsstyrelsen anser att mötet är behörigt utslyst.
6. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll har godkänts och undertecknats av sekreterare, ordförande och
justerare och ska läggas ut på medlemswebben.
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7. Maria Moraes informerar
Valsamordnare Maria Moraes presenterar resultatet från den enkätundersökning som
gjorts där samtliga kommuner i regionen fått möjlighet att svara på vilka resurser de
har till valrörelsen och vilken hjälp som efterfrågas.
Det finns idag inga valsamordnare utsedda i varje kommun och det är något som
behövs enligt Maria.
Ordföranden Mia Sköld redogör för vad som var slutsatserna på senaste
ordförandeträffen som behandlade valbudget och samordning:
• Regionmaterial efterfrågas för utdelning
• Hushållsutskick färdighanterat
• Evenemangskalender både för events och medlems/styrelsemöten efterfrågas
• Samordnande annonser via tjänsteperson på distriktet
• Toppkandidater ska få personliga produkter till valrörelsen såsom jackor/tshirts eller namnbrickor
Minnesanteckningar från ordförandeträffen bifogas (Bifogas protokollet, se bilaga 2).
Beslut:
1. Distriktsstyrelsen ska ombe samtliga lokalorganisationer att utse
valsamordnare till distriktet.
2. Jens Lindell och Maria Moraes får i uppdrag att sammanföra samtliga
valsamordnare i en lösning för kommunikation som även har kalendarium så
att samtliga kan ta del av planering av närvaro på valrelaterade events.
3. Distriktsstyrelsen uppdrar åt ordföranden att upprätta en åtgärdsplan för
regionens vita kommuner.
8. Per Capsulam-beslut om kongressledamöter
Ordföranden Mia Sköld och Informationssekreterare Jens Lindell redogör för hur
valprocessen gått till via e-post och valresultatet.
Förslag till kongressdelegation är i enlighet med valresutlatet.
Beslut: Distriktsstyrelsen utser kongressdelegation till 2018 års kongress i enlighet
med förslaget och godkänner på så vis även tidigare Per Capsulam-beslut (Bifogas
protokollet, se bilaga 3).
9. Valberedningen
Valberedningen är satt ur spel på grund av avhopp.
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Ordföranden Mia Sköld föreslår att en beredningsgrupp utses för att göra ett omtag
kring valberedningen i sin helhet, bestående av Mia Sköld och någon frivillig.
Christoffer Sjögren anmäler sig frivillig.
Beslut: Distriktsstyrelsen utser Mia Sköld och Christoffer Sjögren till
beredningsgrupp för nytt förslag till valberedning. Förslaget ska vara klart till nästa
arbetsutskott.
10. Regionalt handlingsprogram
Ordföranden Mia Sköld fick enligt beslut 2018-04-08 i uppdrag av distriktsstyrelsen
att tillsammans med en arbetsgrupp bestående av Cvijeta Stojnic-Karlsson, Agneta
Niklasson och Elias Hallén att ta fram ett utkast på regionalt handlingsprogram till
dagens möte. Arbetsgruppen har konstaterat att arbetet med att ta fram ett användbart
regionalt handlingsprogram är ogenomförbart i det läge som det är nu.
Ordföranden Mia Sköld föreslår därför att Distriktsstyrelsen beslutar att föreslå
stämman att inget regionalt handlingsprogram tas fram innan valet.
Beslut: Distriktsstyrelsen beslutar att föreslå stämman att inget regionalt
handlingsprogram tas fram innan valet.
11. Arbetsgrupper
a) Revisionens kritik
Distriktsstyrelsen gav 2018-04-08 arbetsutskottet i uppdrag att gå igenom
Revisorernas anmärkningar i revisionsberättelsen och föreslår åtgärder på dessa
för distriktsstyrelsen.
Arbetsutskottet har gått igenom anmärkningarna och föreslår att två (2) personer
utses av distriktsstyrelsen som gör en handlingsplan och genomför den för att
komma tillrätta med problemen.
Cvijeta Stojnic-Karlsson föreslår att arbetsutskottet fortsatt ska vara
ansvariga för detta arbete.
Beslut: Distriktsstyrelsen besluter att återremittera frågan till
arbetsutskottet.
b) Åke Westers motion
Ordföranden Mia Sköld konstaterar att distriktsstämmans uppdrag till
distriktsstyrelsen att arbeta med denna motion inte har genomförts än och föreslår
att en arbetsgrupp utses för att göra det, och frågar efter frivilliga.
Olov Öberg, Birgitta Rydhagen och Elias Hallén anmäler sig som frivilliga.
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Beslut: Olov Öberg, Birgitta Rydhagen och Elias Hallén utses till en särskild
arbetsgrupp med uppdrag att arbeta med Åke Westers motion.
c) Valgruppens arbetsordning
Ordföranden Mia Sköld föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att revidera/skapa
en arbetsordning för valgruppen.
Beslut: Distriktsstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att revidera/skapa en
arbetsordning för valgruppen.
12. Ordförandeträffen
Distriktsstyrelsen bjöd in ordföranden i länets samtliga lokalavdelningar till en
ordförandeträff den 6 april där valet och valbudgeten diskuterades.
På ordförandeträffen fattades följande beslut:
• Informationssekreteraren ska upprätta ett nätverk för lokalordföranden
• Lokalföreningar ska utse valsamordnare
• Lokalföreningar ska delge ordföranden i distriktet kalendarier, så att hon kan
besöka dem
• Tidningsannonser bör alltid gå genom distriktet eftersom distriktet har
förhandlat ett fördelaktigt avtal med Östgöta Media
13. Valbudget
Distriktsstyrelsen diskuterar maximal möjlig valbudget.
Beslut: Valbudgeten består av 650 000 kr.
14. Rapport från samtalen med Norrköping
Inga samtal har hållits ännu. Gudrun Skoog har fått i uppdrag av Distriktsstyrelsens
arbetsutskott att genomföra samtalen.
15. Arbetsordningar
Distriktsstyrelsen har fått i uppdrag att se över arbetsordningar för sig själva och
valberedningen.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att Distriktsstyrelsen ger Arbetsutskottet i uppdrag
att arbeta igenom arbetsordningar.
Beslut: Arbetsutskottet får i uppdrag att arbeta igenom eventuella nya förslag eller
justeringar till arbetsordningar och återkomma med dessa till Distriktsstyrelsen.
16. Extrastämma
Ordföranden Mia Sköld föreslår att extra stämma ska hållas den 12 juni, kl. 18:30.
Kallelse ska ut senast den 15:e maj, och handlingar ut den 5 juni.
Beslut: Distriktsstämman kallas till den 12 juni, kl. 18:30.
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17. Digitala papperskorgar
Jens Lindell har närmats med erbjudande om annonsering på digitala papperskorgar i
flera köpcentrum och platser i Linköping och Norrköping.
Förslag till pris är 29 000 kr för 15 veckor och 4 antal papperskorgar.
Beslut: Annonsering på digitala papperskorgar godkänns i enlighet med förslag och
ingående av köp av denna tjänst delegeras till Jens Lindell.
18. Personvalskampanjer
Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till personvalskampanjer. Ett förslag som
kommit in är att kandidater under de 11 utvalda på regionfullmäktigelistan och
nedanför de första två första på riksdagslistan, tillåts få ersättning gentemot
kvitto, på maximalt 1000 kronor vid personvalskampanj
Beslut: Distriktsstyrelsen godkänner personvalsstöd i enlighet med förslag, och
uppdrar till Valsamordnare på distriktet att handha det praktiska användandet
19. Lokalen - Information
Kassör Pontus Wessman berättar att inget avtal är klart ännu men att det som är
muntligt överenskommet gäller. Distriktet har ett rum till förfogande samt tillgång till
de allmänna ytorna. 3000 kr i månaden är priset fram till valet sen bör Distriktet inleda
en ny diskussion.
Flyttdatum är ännu inte bestämt. Distriktsstyrelsen återkommer i frågan.
20. Samordning av debattartiklar
Michael Williams presenterar tankar om samordning för debattartikelpublicering för
att öka möjligheten till givande publicering och undvika dubbla inskick av mallartiklar
osv. Vill att planer skickas in från samtliga som planerar att skicka in artiklar och att
ett uppdrag ska ges att begära in detta för samordning.
Beslut: Michael Williams får i uppdrag att samordna debattartikelinsändning i
valrörelsen för samtliga. Löpande artikelinsändning som berör lokala aktuella
politiska händelser i kommunerna innefattas inte.
21. Övriga frågor
Övriga frågor är anmälda och tas upp i den ordning som följer:
•

Elias Hallén har anmält en fråga rörande deltagande på Skänninge marknad.
MP Motala är intresserade av att deltaga och undrar om något är planerat och
vill att det planeras.
Sista anmälningsdag för att ha stånd på marknaden är redan passerat.
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Beslut: Informationssekreterare Jens Lindell får i uppdrag att höra av sig till
arrangörerna och kontrollera om det fortfarande är möjligt att hyra ett stånd,
och vad det i sådant fall kostar. Planering av deltagande hänskjuts till
valgruppen.
22. Mötets avslutning
Ordföranden Mia Sköld tackar samtliga deltagare för mötet och förklarar det avslutat
klockan 21:00.

______________________

______________________

Mia Sköld
Ordförande

Christoffer Sjögren
Sekreterare

______________________
Elias Hallén
Justerare
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