Miljöpartiet Östergötland
Distriktsstyrelse 7 juni 2018
1. Mötets öppnande.
2. Mötesformalia.
Närvarande: Mia Sköld (ordf), Olov Öberg, Cvijeta Stojnic-Karlsson,
Birgitta Rydhagen, Margareta Holm, Christoffer Sjögren (via telefon),
Pontus Wessman (via telefon), Jens Lindell
Val av sekreterare: Birgitta Rydhagen
Val av justeringsperson: Olov Öberg
3. Jens och Marias punkt. (Kalendarium, valsamordnare och
kontaktpersoner)
Prioriteringslista för fb-uppdateringar och inköp och beställningar som
Jens ska förbereda är inte klar.
Det finns kalendarier för Linköping, Norrköping och de små
kommunerna. Kalendarierna ska sammanställas till en gemensam
kalender så att det går att anmäla sig från alla nivåer och bemanna
aktiviteter. Ska vara färdig 15 juni för att presenteras för valgruppen
21 juni. Distribueras till hela DS. Behöver också kopplas till
valbudgeten.
4. Ekonomi.
Bokföringen är uppdaterad. Genomgång av balansräkning: fordringar
från lokalavdelningar för kongressen 2017. Lokalavdelningar och
distriktet har dubbelbetalat och Jens reder i detta med riks.
Genomgång av budgetposter inklusive de lokalavdelningars ekonomi
som vi förvaltar. Genomgång av resultaträkning: noterar kostnad för
tidning (NT), svårigheter att dra gränser mellan vanliga kostnader och
kostnader för val, kongresskostnader.
Valbudget görs av Maria och Jens tillsammans med Joakim Hörsing.
Ekonomirapporten godkänns.
5. Rapport från Valgruppens möte.

Mia, Jens, Joakim, Maria, Margareta F, Rebecka leMoine, Pontus
och Christoffer deltog. Delegation till Maria och Jens och Joakim att
göra strategi för fb-inlägg, sponsring av fb-inlägg, och övrigt material.
6. Extrastämmans dagordning.
Dagordning för extrastämman fastställs. Det finns för närvarande inte
någon valberedning. Därför kommer vi att föreslå stämman att skjuta
upp valen av ersättare i DS.
7. Åtgärdsplan för vita kommuner.
Förslag till Åtgärdsplan för vita kommuner har varit utskickad för
synpunkter till AU. Förslaget fastställs och sprids till DS och
ombuden inför stämman.
8. Reviderade arbetsordningar, bordläggs till efter valet
9. Utbildningsansvarig, bordläggs till efter valet
10. Regionens valmanifest.
Agneta Niklasson och Joakim Hörsing färdigställer ett förslag att
presentera till stämman.
11. Valberedning.
Inkomna nomineringar är Bengt Nordström (Finspång,
sammankallande), Take Aanstoot (Linköping), Stefan Arrelid
(Norrköping), Helena Hillar (Mjölby). Dessa fyra kommer att föreslås
till stämman 12 juni. En femte plats lämnas vakant.
12. Övrigt
13. Avslutning.
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