Protokoll från styrelsemöte nr 7
Miljöpartiet de gröna i Östergötland
2018-09-16
Tid: 17:05 till 19:50
Ajournering: Plats: MP Östergötlands/Linköpings partilokal, S:t Larsgatan 22, Linköping
Närvarande: Mia Sköld, Gudrun Skoog, Christoffer Sjögren, Cvijeta Stojnic-Karlsson, Elias
Hallén, Margareta Holm, Michael Williams, Pontus Wessman (via länk)
Övriga närvarande: Jens Lindell, Margareta Fransson, punkt 1-9, Helena Hillar, punkt 1-8,
Joakim Hörsing, punkt 1-6.
Anmält förhinder: 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17:05
2. Mötesformalia
Styrelsens ordinarie ordförande och sekreterare är båda på plats och behöver därför
inte väljas.
Funktionär som behöver väljas är en justerare.
Michael Williams föreslår sig själv som justerare.
Beslut: Michael Williams väljs till justerare
3. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen gick ut för fem dagar sedan. Mötesordföranden Mia Sköld frågar om
styrelsen kan anse att mötet är behörigt utlyst.
Beslut: Mötet är behörigt utlyst.
4. Förra mötet
Senaste mötet var det extra årsmötet som hölls den 19 augusti. Protokoll är färdigt och
skickades ut idag.
5. Diskussion om valrörelse och valresultat
Joakim redovisar sin eftervalsanalys och -strategi för MP Östergötland.
Resultat för samtliga partier och de samarbetsmöjligheter som finns gås igenom.
6. Förhandlingsläget i regionen och förhandlingsstrategi
Joakim redovisar sin eftervalsanalys och -strategi för MP Östergötland.
Förhandlingsbud och vilka som är förhandlare respektive referensgrupp gås igenom.
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7. Ekonomisk rapport och ekonomisk framtid
Pontus går igenom nuvarande ekonomiskt läge efter valet.
Inga problem med kassaflödet föreligger längre.
Beslut: En justerad budget för 2018 utifrån förändrat ekonomiskt läge ska tas fram.
8. Kurser och uppföljningsmöte
Mia presenterar förslag på kurs i grön ekonomi. Kursen kommer att hållas i
gruppsamtalsform vid tre tillfällen. Första tillfället kommer att vara den 27
oktober.
Diskussion om vilka som ska få gå kursen.
Beslut: Mia bjuder in samtliga medlemmar till kursen.
9. Höststämman
Förslag på tid och datum för höststämma till 14:00 den 28 oktober. Plats föreslås vara
i partilokalen på S:t Larsgatan 22, Linköping.
Viktigaste ärendet till dagordningen är Valärenden.
Beslut: Mia kallar till Höststämma den 28 oktober, klockan 13:00 i partilokalen på S:t
Larsgatan 22 i Linköping.
10. Utgår
11. Utgår
12. Rapporter från lokalorganisationer, Telefonmöte med Amanda Lind och Flytt
Finspång, Kinda, Motala, Ödeshög, Norrköping och Mjölby lämnar rapporter från
respektive kommun om resultat och förhandlingsläge.
Telefonmötet med Amanda Lind uteblir.
Flytt av kontorstillhörigheter för MP Östergötland planeras till den 2 oktober.
13. Mötesdatum
Förslag på datum för nästa styrelsemöte är den 7 oktober klockan 17:00 i partilokalen
på S:t Larsgatan 22 i Linköping. Att behandla är då val av revisorer, valutvärderare
och planering av höststämmans dagordning.
Förslag på arbetsutskottsdatum och tid inför Distriktsstyrelsemöte den 7 oktober
föreslås bli den 30 september, klockan 17:00 i partilokalen i Mjölby.
Beslut: Möten beslutas i enlighet med förslagen.
14. Inga övriga frågor
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15. Mötets avslutning
Mia tackar alla deltagande för mötet och förklarar mötet avslutat kl. 19:50.

______________________

______________________

Mia Sköld
Ordförande

Christoffer Sjögren
Sekreterare

______________________
Michael Williams
Justerare
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