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Plats och tid Arvika partilokal, 10.45-13.10 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall Ulla Mortensen, adjungerad 
Susanna Göransdotter Elisabeth Björk, ombudsman 
Tellervo Zetterberg  
Anne-Marie Wallouch  
Magnus Wallengren Anmält frånvaro: Anders Nilsson, 
Carin Bengtsson Lennart Eriksson, Mari Norborg, 
Håkan Svenneling Parvane Assadbegli 
Bengt Berg  

  

  

  
 

  

 
1. Mötets öppnande 

Madeleine Nyvall öppnade mötet 
 

2. Formalia 
Madeleine Nyvall valdes till ordförande  
Elisabeth Björk valdes till sekreterare 
Tellervo Zetterberg valdes till justerare 
Dagordningen godkändes 
 

3. Tidigare protokoll 
Protokoll från VU 13/12 -14, 21/1 -15, 5/2 -15, 26/2 -15, gicks igenom. 
 
Beslut 
Att tidigare protokoll läggs till handlingarna 

 
4. Rapporter 

a. Riksdagen 
Håkan Svenneling rapporterade från riksdagen, vi befinner oss i 
budgetförhandlingar, TTIP diskuteras mycket. 
b. Partistyrelsen 
Ingen rapport 
c. Regionen 
Ingen rapport 
d. Landstinget 
Det var landstingsfullmäktige tidigare i veckan. SD kommer att lägga en 
interpellation om kvinnlig omskärelse. Diskussion gällande förhållningssätt när vi 
driver liknande frågor. 
e. VU 
Rapport gällande diskussion på senaste VU gällande remiss om diffrentierade 
kongresser, ombudsmannen har i uppdrag att ta fram ett underlag till kommande 
styrelse. 
f. Partiföreningar 
Närvarande berättade om läget i sin partiförening. 
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Inga beslut 
  

5. Verksamhetsberättelse 
Vi gick igenom förslag till verksamhetsberättelse och diskuterade en del ändringar. 
 
Beslut 
Att överlämna verksamhetsberättelsen till distriktsårskonferensen efter ändringar. 
 

6. Ekonomisk rapport 
Susanna Göransdotter presenterade balansrapporten för 2014 och utgifter i 
förhållande till budgeten. 
Susanna Göransdotter och Madeleine Nyvall presenterade budgeten för 2015 och 
det diskuterades gällande det administrativa stödet från partiföreningar till distriktet, 
reseutjämningssystem och lotteriförsäljning. 
Ulla Mortensen tog upp frågan om var pengar för insamling på 
distriktsårskonferensen ska gå, enligt diskussion på föregående DS fanns förslag på 
Tostan som arbetar mot kvinnlig könsstumpning. 
 
Beslut 
Att godkänna den ekonomiska rapporten och lämna över den till 
distriktsårskonferensen. 
Att i samband med att budget presenteras på distriktsårskonferensen föreslå att 
distriktet får ett utredningsuppdrag gällande reseutjämning i distriktet 
Att godkänna budgeten och lämna över den till distriktsårskonferensen 
Att pengarna från insamling på distriktsårskonferensen ska gå till Tostan, Ulla 
Mortensen skaffar fram informationsmaterial. 
 

7. DÅK – presidium och arbetsordning 
Madeleine Nyvall presenterade förslag på presidium, Jenny Kumm och Per 
Strömgren som sekreterare och Gun Partanen och Håkan Svenneling som 
ordföranden. 
 
Madeleine Nyvall och ombudsmannen gör förslag till arbetsordning inför 
distriktsårskonferensen. 
 
Beslut 
Att föreslå presenterat presidium för distriktsårskonferensen. 
 

8. Valberedning 
Förslag till valberedning från VU presenterades, Monica Ekström, Gert Raiml, Ulla 
Mortensen, Petra Lindroos Jonasson och Anders Nilsson. Förslag på Monica Ekström 
som sammankallande. 
 
Beslut 
Att godkänna förslag till valberedningen att presentera för distriktsårskonferensen 
Att eventuella ändringar i förslaget på grund av att någon tackar nej tas på mail 
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9. Skrivelse om betalning 
Förslag på skrivelse till distriktsårskonferensen gällande betalkort presenterades. 
 
Beslut 
Att lägga fram skrivelsen till distriktsårskonferensen. 
 

10. Övrigt 
Håkan Svenneling tipsade om kortfilmen ”punkt 22 2:e vice talman”. 
Anne-Marie Wallouch undrade gällande möte på distriktsnivå med 
Socialdemokraterna med anledning av regionsamarbetet. 
 
Inga beslut 
 

11. Mötet avslutat 
Ordförande Madeleine Nyvall avslutade mötet 
 
 

 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 

  

  

 Sekreterare 

 

 Elisabeth Björk 

  

 Justerare 

 

 Tellervo Zetterberg 

 


