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Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.
Föreningen hade vid årets början 631 medlemmar och vid årets slut 545 medlemmar. En
minskning med 86 medlemmar (15,7%). Minskningen är större än normalt ett mellanvalsår och
kan härledas till turbulens inom partiet och tuffa beslut på nationell nivå, framför allt under
våren. Östergötland har dock tappat färre medlemmar än riksgenomsnittet vilket leder till att vi
får ett kongressombud mer än förväntat till kongressen 2017. Tappet har också skett från en
betydligt högre nivå så medlemsantalet är större nu än vid motsvarande tidpunkt förra
mandatperioden.
Styrelsen beslutade att ordföranden skulle vara arvoderad för motsvarande en dags
arbete/vecka.
Som förtroenderådsrepresentant valdes Bengt Nordström. Två fysiska förtroenderådsmöten har
genomförts under året. Dessutom har förtroenderådet kallats till tre telefonmöten vid akuta
ärenden rörande interna händelser och politiska överenskommelser på regeringsnivå.
I februari anordnades en regiondag med tre teman – Vatten, Kultur och Landsbygd. Mötet var
välbesökt med ca 50 gäster varav inbjudna deltagare från Kalmar och Jönköping. Från
regiondagen bildades nätverk inom temaområdena som arbetat vidare med olika omfattning.
Framför allt vattennätverket har kommit långt och ligger redo inför arbetet med nästa
regionpolitiska program.
Frågan om nya regioner var aktuell under större delen av året. Styrelsen beslutade i februari att i
samverkan med gruppledarna i Linköping, Norrköping och Motala initiera diskussioner och
informationsträffar med medlemmarna. Gruppledaren i Regionen har återkommande
informerat styrelsen i frågan. Frågan dog dock under hösten då förslaget inte kunde förväntas
nå majoritet i riksdagen och frågan väntas inte återaktualiseras under återstoden av
mandatperioden.
Trots detta har styrelsen fördjupat samverkan med granndistrikt. Under våren besökte
ordföranden Jönköpings partidistrikt för samtal om samverkan och under hösten inleddes ett
arbete kring en gemensam regiondag tillsammans med Jönköping, Kalmar och Kronoberg.
Under våren ägnades stor kraft åt den turbulens som rådde inom riksorganisationen där ett
flertal händelser avlöste varandra. Styrelsen författade ett brev till partistyrelsen och
riksvalberedningen med ett antal förväntningar på fortsatt agerande.

En stor del av styrelsens arbete under året har varit att implementera nya stadgar utifrån
kongressbeslut som togs både 2015 och 2016. Nya stadgar arbetades fram och antogs på
årsmötet och genast på börjades ett nytt stadgerevideringsarbete där ett första beslut om nya
stadgar togs på distriktsstämman i november. Förslaget till nya stadgar skickades på remiss där
endast partistyrelsen yttrade sig. PS synpunkter arbetades in i det förslag till nya stadgar som
lades för stämmobeslut i november. I samband med stadgearbetet har det tagits fram
arbetsordningar för styrelsen och distriktsvalberedningen samt en ordförandeinstruktion.
Distriktsstyrelsen har också granskat normalstadgar för lokalavdelningar och tagit fram ett
normalförslag för Östergötland. Styrelsen har också besvarat ett flertal remisser med såväl
organisatoriskt som politiskt innehåll.
I november anordnades för första gången en distriktsstämma med ombud som föreningens
högsta beslutande organ enligt stadgebeslutet i april. Som beslutande organ fungerade stämman
bra men informationen till övriga medlemmar behöver stärkas.
Kongressen 2016 antog också gemensamma regler för nomineringsprocesserna inför allmänna
val. Styrelsen behandlade frågan under hösten och arbetet fortsätter för att distriktsårsstämman
ska kunna fatta beslut under 2017.
Ett arbete med att ta fram en digital kommunikationsplan inleddes under hösten. En styrgrupp
valdes bestående av styrelseledamöter och politiska sekreterare och en person arvoderades för
att genomföra arbetet och involvera lokalavdelningarna. Detta arbete fortsatte in på det nya året
och beslut väntas i april 2017.
Vidare har styrelsen under 2016 avslutat det samarbete med Norrköpings lokalavdelning där vi
samfinansierat ett gemensamt kansli. Det innebär att distriktet i och med årsskiftet 16/17 tog
över personalansvaret för kanslipersonalen. Styrelsen har i ett inriktningsbeslut uttalat att
kansliet ska ha sitt säte i Linköping. Ett arbete som påbörjats och som delvis fullföljts under
avgående styrelses del av 2017 med att en ny tjänstebeskrivning antagits för kansliet.
Under hösten påbörjade styrelsen arbetet med ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev till samtliga
medlemmar. I nyhetsbrevet samlas information från riksorganisationen, regionorganisationen
och lokalavdelningarna. Månadsbrevet har varit mycket uppskattat.
Två ordförandeforum har genomförts där distriktsorganisationen lyft aktuella frågeställningar
med lokalavdelningarnas ordförande. En facebookgrupp har startats för gemensam
informationsspridning och distriktet tar med information från lokalavdelningarna i nämnda
månadsbrev. Ytterligare förstärkningar i samarbetet mellan distrikt och lokalavdelningar kan
ske via den tjänstebeskrivning för kansliet som styrelsen arbetat fram och beslutat 2017.
Problematiken med samordning mellan huvudorganisationen och GU/GS lyftes med ett möte
med dåvarande partisekreterare våren 2016 men frågan har inte följts upp. Dock har ett försök
till regional samordning gjorts genom att såväl ordföranden som vice ordföranden besökt GULinköping var och en för sig. Ett försökt att starta upp ett ungt grönt råd gjordes på
försommaren. Första sammankomsten ställdes dock in och ingen ny kontakt har tagits.
Ett försök att anordna en utbildningsdag för nya medlemmar gjordes under maj. Dock kom det
bara två anmälningar varför denna ställdes in.
När det gäller uppdraget i verksamhetsplanen 2016 om att stärka kopplingen till civilsamhälle
och näringsliv har det inte gjorts tillräckligt. Dock bör det förestående arbetet med ett nytt
regionpolitiskt program kunna leda till att detta borde kunna uppfyllas i under nästa
verksamhetsår inom ramen för detta arbete.
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