Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Miljöpartiet de Gröna i Östergötland gick in i valåret med förhoppningen
att vi skulle växa i alla kommuner i Östergötland. Vår målsättning var att
vi skulle ha fler platser i de kommunfullmäktige vi redan hade platser i
och att vi inte skulle ha någon kommun där vi inte hade representation.
Vi hade också som målsättning att även antalet ledamöter i
regionfullmäktige skulle öka.
Det är helt naturligt att vi har haft dessa ambitioner, vi vet ju att
Miljöpartiet behövs.
Under mandatperioden 2014-2018 har Miljöpartiet suttit i regeringen
tillsammans med Socialdemokraterna. Där har vi haft mycket stora
möjligheter att påverka besluten så att de gått i grön riktning. Sverige
har aldrig tidigare haft så gröna visioner, drivit så grön politik och haft en
så grön budget. Vi har verkligen utnyttjat vår plats i regeringen på bästa
sätt.
Valet 2018 gick däremot inte vår väg. Vi har tappat överallt i hela
Sverige, med några få undantag och vi lyckades, med hjälp av stödröster,
hålla oss kvar i riksdagen med en hårsmån.
I Östergötland har vi tappat i samtliga kommuner och i regionen. Våra
stora förhoppningar gick om intet och vi har varit rejält stukade.
Men, nu tar vi nya tag och påbörjar ”Det stora återtåget”. Valrörelsen
har börjat.
Under det här verksamhetsåret har Miljöpartiet de gröna i Östergötland
haft väldigt många möten av olika slag. Vi har haft inte mindre än 5
stämmor.
Den första var en valstämma där vi satte vår riksdagslista, den 14/1.

Årsstämma den 18/3-18, extrastämma den 12/6-18, ytterligare en
extrastämma den 19/8-18 och Höststämma den 28/10.
Vid årsstämman valdes en ny styrelse, en ny ordförande, en ny
sekreterare och en ny kassör.
Den nya styrelsen bestod av:
Mia Sköld, ordförande. Gudrun Skoog, Vice ordförande. Christoffer
Sjögren, sekreterare. Pontus Wessman, kassör.
Ledamöter /ersättare: Cvieta Stojnic-Karlsson, Elias, Hallén, Birgitta
Rydhagen, Sara Ponn, Margareta Holm, Olov Öberg, Jan Thilander,
Margareta Fransson, Michael Williams.
Under året har några slutat och vi har fyllnadsvalt vid höststämman.
Slutat: Birgitta Rydhagen, Margareta Fransson och Jan Thilander.
Nyvalda ledamöter/ersättare: Wolfram Antepohl och Gunnar
Gustafsson.
Vi har för närvarande en vakans.
Vid årsstämman fastställdes också våra listor till regionvalet.

Extrastämmorna blev nödvändiga för att vi skulle få en ny valberedning
som med full kraft kunde arbeta med att personsätta alla de uppdrag vi
förväntade oss efter valet.
Den första extrastämman drabbades av ett missförstånd, så valet kunde
inte göras. Vid den andra extrastämman valdes:
Bengt Nordström, Take Aanstoot, Helena Hillar, Stefan Arrelid och Mika
Liffner till ny valberedning.
På Höststämman hade vi besök av Annika Hirvonen Falk som berättade
om Miljöpartiets, riksdagens och regeringens arbete med jämställdhet.
Hon pratade också om hur vi ska arbeta vidare, nu när vi blivit så små.
Styrelsen har haft 10 sammanträden:
2018: 25/2, 8/4, 9/5, 7/6, 21/6, 12/8, 16/9, 7/10, 24/11, 9/12
Vi har haft 4 möten med Arbetsutskottet:
2018: 25/4, 29/5, 11/9, 30/9

Vi har haft två Ordförandeträffar, den 6/5 och den 9/12.
Ordförande och vice ordförande har representerat Östergötland vid två
träffar med alla distriktsordföranden och med Förtroenderådet. Den 2324/3 och den 20-21/10. I Stockholm.
Ordförande har deltagit i elektroniska möten med Förtroenderådet vid 6
tillfällen:
2018: 22/5, 31/5, 26/8, 2/9, 12/9, 11/11
Vi hade en livaktig delegation med till kongressen i Västerås den 2527/5.
Vår valgrupp träffades den 5/6 och den 21/6.
Vi arbetade med valet i alla våra kommuner och i regionen. Det var
valarbete i varje buske, på alla torg och på alla stationer. Klimatarbete,
Nära vård, Digitalisering, Höghastighetståg, Biologisk Mångfald,
Landsbygd….. temana var många.
Toppnamnen på riksdagslistan för Östergötland var Margareta Fransson
och Rebecka Le Moine. De reste runt i hela Östergötland och bedrev
valkampanj tillsammans med lokalorganisationerna.
Toppnamnen på regionlistorna arbetade också hårt under hela
valrörelsen.
Valdagen var den 9/9, och sedan vidtog valvakan. Varje kommun
arrangerade valvakor på egen hand.
Rebecka Le Moine blev Östergötlands riksdagskvinna och Agneta
Niklasson vårt nya regionråd.
Under hösten har vi haft en förhandlingsgrupp som har träffats och
förhandlat med de övriga partierna inför den kommande
mandatperioden.
Valet gav oss ingen seger, men dock möjlighet att fortsätta förra
mandatperiodens samarbete med Socialdemokraterna, Liberalerna och
Centern i regionen. Vi fortsätter styra Region Östergötland, men nu i
minoritet.

Vi har tillsatt några olika arbetsgrupper inom styrelsen. En grupp som
ska se över ekonomi och formalia med anledning av revisorernas
synpunkter.
En grupp som ska arbeta med Åke Westers motion om att höja
kunskapen kring våra vattenkraftverk.
En grupp som håller på att arbeta med temadagar och andra aktiviteter
för medlemsvård.
Vi har arrangerat en utbildning i Grön Ekonomi för alla medlemmar i
distriktet. Vi hade tre fysiska möten och det hela var mycket uppskattat
och givande. Ledare var Mia Sköld.
Vi har också påbörjat vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete i
distriktet. Först ut var Mjölby den 6/12 och Motala den 12/12.
Den 3/2 hade vi regiondag i Nässjö och den 18/11 deltog vi i en
storregional dag i Alvesta. Där påbörjades arbete med återtåget och de
första planerna på ”Miljöpartiet 2031” tog form.
Personer avlönade / arvoderade under 2018:
Ordförande
Robert Damberg
Mia Sköld
Provvalsansvarig
Bengt Nordström
Transportörer av valsedlar
Ulf Nilsson
Klas Linné
Anställda
Anneli Jonsjö Wretner (till mitten september)
Jens Lindell
Valkommunikatörer
Maria Moraes
Michael Williams

Politikerbesök i distriktet 2018:
30/1 Alice Bah Kuhnke, Åtvidaberg, Linköping
Invigning av Åtvidabergs bibliotek, besök Flygvapenmuseum
12/2 Linnea Engström, Motala, Linköping
EU-parlamentariker, studiebesök, föredrag.
20/2 Per Bolund, Linköping, Norrköping
Besök hos Agroetanol
26/2 Lorentz Tovatt, Norrköping
Agroetanol, Norrköping om laddstolpar, medlemsinformation ”hållbart
resande”
5/3 Maria Ferm, Vadstena, Linköping
Riksdagsledamot, medlemsinformation migration.
5/3 Gustav Fridolin, Linköping
Besök som minister.
13/3 Peter Eriksson, Motala
Besök som minister.
15/3 Gustav Fridolin (+Löfven), Linköping, Norrköping
Studiebesök som minister.
15/3 Regeringen, Linköping
21/3 Rasmus Ling, Norrköping
Medlemsmöte skattefrågor.
22(3 Gustav Fridolin, Linköping/Torpa
Reportage, distriktet inte inblandat

9/4 Fridolin/Lövin, Norrköping/Linköping
Tågkampanjen för att lyfta frågan medialt och ”pressa” S
14/4 Alice Bah Kuhnke, Norrköping
Besök som minister.
14/5 Gustav Fridolin, Linköping
Besök som minister.
23/5 Per Bolund, Linköping
Linköpings Universitet, Studiebesök.
21/8 Kuhnke/Bolund, Linköping
Valdebatt Östsvenska Handelskammaren, invigning kansli
22/8 Kuhnke/Bolund, Norrköping
Besök SMHI, kampanj Campus Norrköping, inklusive information hos
Miljövetarutbildningen
22/8 Bodil Valero, Norrköping
EU-parlamentariker, offentligt möte om klimatförändringar
23/8 Per Garthon, Linköping
Orförande Gröna Seniorer, debatt seniorevent.
27/8

Per Bolund , Motala

30/8 Bodil Valero, Linköping och Norrköping
EU-parlamentariker, offentligt möte om klimatförändringar
8/9 Alice Bah Kuhnke, Norrköping
Klimatmarschen

Efter valet stod vi i Sverige inför en situation vi inte upplevt tidigare. Vi
stod utan regering i många månader, så hela höstens arbete har präglats
av ovisshet inför framtiden. Skulle det bli extraval, eller skulle man nå en
kompromisslösning.
Ett extraval skulle förmodligen sluta illa för oss i Miljöpartiet då all
tillgänglig forskning tydligt visar att det är de stora partierna som tjänar
på extraval. Man vågar inte rösta på det lilla i rädsla för att det skulle bli
en bortkastad röst.
Det faktum att det inte funnits en regering har också lett till ekonomiska
konsekvenser för alla kommuner i landet och för regionen. Man vet helt
enkelt inte vilka statsbidrag man kan förvänta sig och alla håller igen och
bara väntar.
Nu har vi dock fått en regering på plats och vi sitter ännu en
mandatperiod med i regeringen. Låt oss nu ta vara på detta och
verkligen arbeta för att vi blir minst dubbelt så många till nästa val.
Valrörelsen har börjat.
Styrelsen i Miljöpartiet i Östergötland.
Linköping 31/3 2019

Mia Sköld. Ordförande

Christoffer Sjögren, sekreterare

Samtliga ledamöter:

Gudrun Skoog. Vice Ordförande

Pontus Wessman, Kassör

