Protokoll från styrelsemöte nr 9
Miljöpartiet de gröna i Östergötland
2018-11-24
Tid: 13:00 till 15:15
Ajournering: Plats: MP Östergötlands/Linköpings partilokal, S:t Larsgatan 22, Linköping
Närvarande: Mia Sköld, Christoffer Sjögren, Cvijeta Stojnic-Karlsson, Margareta Holm,
Olov Öberg, Michael Williams, Gudrun Skoog, Sara Ponn, Wolfram Antepohl och Pontus
Wessman (via länk)
Övriga närvarande: Jens Lindell
Anmält förhinder: Gunnar Gustafsson, Elias Hallén, Agneta Niklasson

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 13:00
2. Mötesformalia
Styrelsens ordinarie ordförande och sekreterare är båda på plats och behöver därför
inte väljas.
Justerare skall utses.
Mia Sköld föreslår Gudrun Skoog.
Beslut: Distriktsstyrelsen väljer Gudrun Skoog till justerare för mötet.
3. Mötets behöriga utlysande
Mia frågar styrelsen om den kan anser att mötet är behörigt utlyst.
Ingen där emot.
Beslut: Distriktsstyrelsen finner att mötet är behörigt utlyst.
4. Godkänna dagordningen
Christoffer anmäler att en sammanfattning av erfarenheterna från regiondagen i
Alvesta bör tas upp under övriga frågor. Utöver detta behöver också per capsulam
beslutet om kostnadstäckning för deltagande för distriktets lokalavdelningar bekräftas.
Jens Lindell anmäler att ett nytt beslut om byte av bank behöver tas av den nya
styrelsen och att detta beslut behöver direktjusteras.
Mia föreslår att erfarenheter från regiondagen i Alvesta tas upp under punkten övriga
frågor och att två nya punkter läggs till som ny punkt 15, Byte av bank från Nordea till
Länsförsäkringar bank och 16, Per capsulam-beslut - kostnadsersättning för
deltagande på regiondagen i Alvesta den 18 november 2018.
Beslut: Distriktsstyrelsen godkänner dagordningen med föreslaget tillägg.
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5. Förra protokollet
Sekreterare Christoffer Sjögren redogör för föregående distriktsstyrelseprotokoll från
den 7 oktober.
Protokollet är ej ännu godkänt och justerat. Ingen i styrelsen har några invändningar
och protokollet justeras så snart som möjligt.
Ingen har några frågor.
Beslut: Distriktsstyrelsen har tagit del av informationen.
6. Ekonomi
Kassör Pontus Wessman redogör för ekonomin.
Distriktsstyrelsen tog 2018-04-08 beslut om att Distriktsstyrelsens ordförande skulle
arvoderas med 5 000 kr i månaden och att en avstämning av budgeten för detta skulle
göras efter valresultatet.
Distriktsstyrelsen har nu att ta ställning till denna arvodering.
Ordföranden Mia Sköld går ut under överläggningar i frågan.
Distriktsstyrelsen diskuterar ordförandens arvodering och kommer fram till följande:
Beslut:
1. Budget för arvodering av Distriktsstyrelsens ordförande sätts till 16 000 kr per
år, eller 1 400 kr per månad inkl. sociala avgifter.
2. Distriktsstyrelsens ordförande får välja hur denna budget fördelas mellan
arvode eller i form av resurser för uppdraget så som exempelvis
kollektivtrafikkort.
Motivering: Då partiet är i ett kärvt ekonomiskt läge efter att ha förlorat 3 mandat i
landstingsfullmäktige samt har ett oförminskat behov av att spara pengar inför
kommande valrörelser krävs det av partiets engagerade att i högre utsträckning arbeta
ideellt och samverka med de resurser vi framöver kommer att få.
7. Arbetsgrupper
a) Ekonomigrupp som ser över hur vi kan få ordning och reda i vår ekonomi och
vår redovisning
Ska se över frågorna som Cvijeta tagit upp via skrivelser samt budgetfrågan för
kommande mandatperiod och det förslag som flera medlemmar lyfte på
distriktsstämman 2018-10-28.
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Ordföranden Mia Sköld föreslår att gruppen ska utgöras av Pontus och Christoffer,
med stöd från tjänstepersoner.
b) Vattenmotionsgrupp
Gruppen ska hantera den vattenmotion som distriktsstämman godkände 201610-29.
Ordföranden Mia Sköld föreslår att gruppen ska utgöras av Mia och Margareta.
c) Medlemsvårdsgrupp som hanterar utbildningar, medlemsvård och
kontaktpersoner
Ordföranden Mia Sköld föreslår att gruppen ska utgöras av Sara, Gudrun, Olov
samt Wolfram.
Beslut: Distriktsstyrelsen utser personer till arbetsgrupper enligt följande:
a) Ekonomigrupp som ser över hur vi kan få ordning och reda i vår ekonomi och
vår redovisning: Pontus Wessman och Christoffer Sjögren.
b) Vattenmotionsgrupp: Mia Sköld och Margareta Holm.
c) Medlemsvårdsgrupp som hanterar utbildningar, medlemsvård och
kontaktpersoner : Sara Ponn, Gudrun Skoog, Olov Öberg samt Wolfram
Antepohl.
8. Studiecirklar och jämställdhetsarbete
Mia berättar att studiecirkel i Grön Ekonomi har hållits vid tre separata tillfällen och
besöksantalet har varit varierande och kunde ha varit större. Deltagarna har dock alla
starkt uppskattat ämnet och träffarna, och möjligheten att få prata politik med varandra.
Ytterligare studiecirklar har efterfrågats av deltagarna och Mia planerar att vi ska hålla
ytterligare en sådan i vår, och ämnet skulle eventuellt kunna bli "Grön Ideologi".
Mia informerar också i egenskap av jämställdhetsambassadör att hon har för avsikt att
besöka alla lokalavdelningar för att informera om och se hur jämställdhetsarbetet går.
Ytterligare information om detta kommer att ges till ordföranden vid kommande
ordförandeträff.
9. Vårens aktiviteter
Mia redogör för kommande händelser som är av vikt:
• Kongress 3-5 maj:
Christoffer påpekar att det är kongress som ger möjlighet till allmänna motioner 2019,
och att Distriktsstyrelsen bör informera samtliga medlemmar om detta i Östergötland
och uppmuntra till motionerande och att dessa skickas till distriktsstyrelsen i god tid
för övervägande om vi vill stötta dessa.
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Information om detta kommer att ges till ordföranden vid kommande ordförandeträff.
• EU-val i juni
Diskussion om vi har några kandidater till EU-valet från Östergötland. Ingen
närvarande känner till någon som kandiderar från vårt distrikt.
10. Årsstämman
Mia föreslår att preliminärt årsstämmodatum ska vara 7 april.
Beslut: Distriktsstyrelsen spikar 7 april 2019 som preliminärt årsmötesdatum.
11. Kongress och kongressombud
Mia informerar om att nominering till kongressdelegationen måste ske i god tid före
årsstämma. Information om detta kommer ges till ordföranden på kommande
ordförandeträff.
Kongressdelegationen väljs sedan av årsmötet den 7 april.
12. EU-val
Se punkt 9.
13. Julfika och Ordförandeträff
Julfika för Distriktsstyrelsen med inbjudna enligt beslut i Distriktsstyrelsen 2018-1007 är bestämt till den 9 december klockan 16:00.
Nu fråga om dagordning av ordförandeträff i anslutning till julfikat och vem som gör
vad inför fikat.
Dagordning som föreslås till ordförandeträff är enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kongressdeltagande samt motioner till kongress
Årsstämma den 7 april
EU-valet
Studiecirklar
Medlemsvårdsfrågor
Stöd till lokalavdelningar efter valet - behov
Digital kommunikation
Kalendarium för 2019

Margareta Fransson ska även avtackas för sin tid i tjänst för partidistriktet i Region
Östergötland. Nu fråga om nivå för gåva.
Beslut:
1. Knyt-julfika där Distriktsstyrelsens medlemmar alla bidrar med något. Av de
som är på plats fördelas bidrag enligt följande:
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Namn
Wolfram
Sara
Michael
Gudrun
Olov
Mia
Christoffer

Bidrag
Glögg och mandlar
Lussebullar
Skumtomtar
Frukt
Pepparkakor
Kaffe
Té

Övriga medlemmar i Distriktsstyrelsen som ej kunde närvara idag ombeds
också bidra med något som kompletterar denna lista.
2. Dagordningen till ordförandeträffen fastställs i enlighet med förslag
3. En gåva till Margareta inhandlas för ett värde av 500 kr.
14. Kalendarium för 2019
Distriktsstyrelsens arbetsutskott diskuterade möjligheten att ha ett komplett diarium
för samtliga lokalavdelningar samt distriktet som uppdateras löpande på
medlemswebben eller i form av någon annan tjänst. Detta ska undersökas vidare
senare. Ordföranden ska ombes bidra med denna information löpande på kommande
ordförandeträff.
Mia har tagit fram ett utgångsförslag till kalendarium för 2019 enligt följande:
Medlemsmöten:
7 april
27 oktober
Kongressrelaterat:
28 april
3-5 maj
Distriktsstyrelsens arbetsutskott (AU):
10 februari, 24 mars, 9 juni, 1 september,
13 oktober, 8 december
Distriktsstyrelsen:
17 februari, 31 mars, 16 juni, 8 september,
20 oktober, 15 december

Kommentar
Årsstämma
Höststämma
Avstämning kongressdelegation
och Distriktsstyrelsen
Karlstad

15 december: julfika och
ordförandeträff

Beslut: Distriktsstyrelsen godkänner förslaget till kalendarium.
15. Byte av bank från Nordea till Länsförsäkringar
Distriktsstyrelsen tog 2017-11-19 beslut om att Miljöpartiet de gröna i Östergötlands
län skulle byte bank från Nordea till Länsförsäkringar Bank. Informationssekreterare
Jens Lindell fick i uppdrag att administrera detta byte. Nu har Länsförsäkringar bank
begärt att få ytterligare ett beslut från den nya styrelsen som bekräftar det tidigare
beslutet och förtydligar det.
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Ordföranden Mia Sköld föreslår att distriktsstyrelsen bekräftar den tidigare styrelsens
beslut att byta bank från Nordea till Länsförsäkringar Bank och uppdra till Jens
Lindell att genomföra detta byte. Distriktsstyrelsen föreslås även anse punkten
omedelbart justerad.
Beslut:
1. Miljöpartiet de gröna i Östergötlands län (822001-9205) byter bank från
Nordea till Länsförsäkringar Bank
2. Distriktsstyrelsen uppdrar till Jens Lindell att genomföra bytet
3. Beslutet justeras omedelbart
16. Per capsulam-beslut - Kostnadsersättning för deltagande på regiondagen i
Alvesta den 18 november 2018
Den 29 oktober skickade ordföranden Mia Sköld en fråga till Distriktsstyrelsen om att
fatta ett beslut per capsulam gällande ersättning för deltagande på regiondagen i
Alvesta den 18 november.
Deltagande i överläggningarna via e-post var följande personer: Michael Williams,
Elias Hallén, Cvijeta Stojnic-Karlsson, Pontus Wessman, Mia Sköld, Christoffer
Sjögren, Gudrun Skoog, Sara Ponn, Margareta Holm samt Olov Öberg.
Beslut per capsulam:
1. Alla lokalorganisationer kan få lika mycket. 1000 kr om de skickar två. 500 jr
om de skickar en.
2. De tre största får betala själva. Linköping, Norrköping, Motala.
Beslut: Distriktsstyrelsen fastställer beslut per capsulam.
17. Övriga frågor
Övriga frågor anmälda i början av mötet:
• Erfarenheter från regiondagen i Alvesta den 18 november 2018
Närvarande på regiondagen från Distriktsstyrelsen var Mia, Gudrun, Christoffer och
Margareta.
Mia tyckte att dagen var trevlig och frågorna som diskuterades bra och balanserade.
En aning långt bort för en lite dryg halv dags seminarier, men ändå bra att det var
längs stambanan - något som var MP Östergötlands förtjänst.
Margareta tyckte det var mer fokus på riksfrågor än regionala frågor men att detta
passar bra i tiden nu efter valet och den situationen som är med problem att bilda
regering. Hade önskat mer tid med mingel och att mötet skulle varit närmare.

Sida 6 av 7

Protokoll från styrelsemöte nr 9
Miljöpartiet de gröna i Östergötland
2018-11-24
Gudrun hade haft aningen högre förväntningar och önskat mer inspiration för oss
snarare än att vi skulle inspirera ledningen på riks.
Christoffer tyckte också det kunde varit mer fokus på de inter-regionala
frågeställningarna som det har varit tidigare år med de gemensamma
storregiondagarna. Detta är inte samma koncept utan ersätter den nationella KOLdagarna, men behovet av interregionala utvecklingsdagar för Smålands-regionerna och
Östergötland kvarstår och det är olyckligt om denna typ av tillställningar skulle tränga
bort dessa frågor. Kanske avståndet är mer berättigande om det vore en tvådagarsexercis?
18. Avslutning
Mia tackar alla deltagande för mötet och förklarar mötet avslutat kl. 15:15.

______________________

______________________

Mia Sköld
Ordförande

Christoffer Sjögren
Sekreterare

______________________
Gudrun Skoog
Justerare
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