Verksamhetsberättelse 2017
Miljöpartiet de gröna i Östergötland
Styrelsen bestod till årsmötet 2017-04-08 av:
Bengt Nordström, ordförande
Margareta Fransson, vice ordförande
Mia Sköld, sekreterare
Per Hallström, kassör
Tommy Kennberg, ledamot
Ulf Nilsson, ledamot
Daniel Egonsson, ledamot
Olov Öberg, ledamot
Fattemeh Fatah, ledamot
Ingela Kandre, ledamot
Robert Damberg, ersättare
Sara Ponn, ersättare

Efter årsmötet 2017-04-08 av:
Robert Damberg, ordförande
Gudrun Skoog, vice ordförande
Mia Sköld, sekreterare
Per Hallström, kassör
Tommy Kennberg, ledamot
Daniel Egonsson, ledamot
Agneta Niklasson, ledamot
Fattemeh Fatah, ledamot (till juni)
Ingela Kandre, ledamot (till aug)
Sara Ponn, ledamot
Christoffer Sjögren, ledamot
Margareta Holm, ers (ledamot i juni)
Olov Öberg, ers (ledamot i aug)
Margareta Fransson, ersättare
Roger Persson, ersättare (fr 29/10)
Michael Williams, ersättare (fr 29/10)

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten och vid två tillfällen tagit beslut över mail (per
capsulam).
Distriktet hade vid årets början 545 medlemmar och vid årets slut 423 medlemmar. En
minskning med 122 medlemmar. Motsvarande siffra för distriktet ett år innan val (2013-1231) var 528 medlemmar. Vi har under mandatperioden minskat mer i medlemsantal än
normalt, vilket troligen beror på turbulens inom partiet och tuffa beslut på nationell nivå. Att
vi styrt flertalet kommuner och regionen har också tagit kraft som inte kunnat läggas på att
föra ut vår politik och värva fler medlemmar.
Styrelsen beslutade att ordföranden skulle vara arvoderad för motsvarande en dags
arbete/vecka.
Robert Damberg har varit representant för distriktet i förtroenderådet, och också varit en av
fyra sammankallande i förtroenderådet. Två fysiska förtroenderådsmöten har genomförts
under året.
Den 11 februari genomfördes en gemensam kommun- och regiondag i Nässjö tillsammans
med distrikten i Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Den innehöll bland annat panelsamtal
och seminarier om bostäder, regionalisering, kollektivtrafik och snabbtåg.
Den 5 mars genomfördes en valkonferens i Wavrinskysalen i Linköping, med ett tjugotal
deltagare från olika lokalavdelningar. Under dagen diskuterades frågor kopplade till
kommande valrörelse och den digitala kommunikationsplanen presenterades.
Arbetet med att ta fram en digital kommunikationsplan slutfördes under våren, och planen
antogs av stämman i april.
Styrelsen svarade på en remiss om riksorganisationens valplan.
Det bjöds in till en ordförandeträff i september, som tyvärr blev inställd pga för få anmälda.
Den 29 oktober genomfördes en höststämma. I samband med det hölls också
presentationsmöte inför provvalet till riksdagslistan, en genomgång av systemet Easyvote

som används för provvalen samt ett seminarium om våra viktigaste valfrågor som en del i
arbetet med regionpolitiskt program.
Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för nytt regionpolitiskt program under hösten. Nuvarande
program skickades på remiss till alla lokalavdelningar med en förfrågan om inspel.
Nuvarande program lades också upp på partiets internforum med en uppmaning om inspel
till ett nytt program. Tyvärr inkom inte svar från någon lokalavdelning, och endast en person
kom med inspel på internforumet.
Styrelsen tillsatte under hösten en valgrupp, som bestått av det verkställande utskottet samt
Margareta Fransson, Birgitta Rydhagen och Agneta Niklasson. Gruppen har tagit fram ett
förslag på valplan för distriktet.
Stämman gav tillträdande styrelse i uppdrag att arbeta med åtgärder för att öka
valårsavsättningen 2017. För att uppnå detta har styrelsen genomfört få och förhållandevis
billiga aktiviteter under året. Som en följd av detta har också en av distriktets två anställda
varslats om uppsägning.
Under 2017 har arbetet med att leta efter en plats att ha kansli tillsammans med Miljöpartiet
i Linköping pågått, men någon ny ändamålsenlig lokal har ännu inte hittats.
Robert Damberg, distriktsordförande

