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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  onsdag den 1 februari 2012, 18.30–21.30 
 
Plats:  Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge  
 
Närvarande:   Klas Bovin, ordförande  

Carl-Erik Spelmans 
Anders Thorén 
Camilla J (del av tiden)  
Elisabet Thorén   
Bertil Rolf 
Jens Jenslin 
Sandy Lind 
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare  
 

Frånvarande:	  	   Karin Nakamura-Lindholm 
 
 
 
§1 Mötets öppnande  
 Klas öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll från 3 januari 2012 

Carl har ordnat en ”lista” med de medlemmar som inte har internet. Dessa 
personer ska förses med information på annat sätt än via mejl.  
 
Klas och Carl planerar, att tillsammans med Lasse Gärling (medlem i TuP), 
träffa vårdcentralens verksamhetschef (se §7 i föregående protokoll). Datum 
är dock inte bestämt. Carl ansvarar för att mötet blir av.  
 
Det fanns inga ytterligare kommentarer till föregående protokoll. Protokollet 
från 3 januari 2012 godkändes. 

 
§3 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan  
Inga större förändringar har gjorts på hemsidan.  
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En Tullingebo hade svårt att registrera sig som medlem via vår hemsida pga. 
missförstånd (otydliga instruktioner). Förmodligen finns det flera medlemmar 
som har hamnat i samma situation. Anders redogjorde för problematiken och 
kommer att ändra den otydliga formuleringen. Förhoppningsvis kommer denna 
åtgärd att underlätta för övriga Tullingebor som vill bli medlemmar. 
 
Beslutades att vi ska skriva på hemsidan angående att TuP drar igång en 
namninsamling. Vi ska även fråga medlemmar och övriga Tullingebor om de 
vill hjälpa till med att samla in namnunderskrifter. 
 
b) Kommunikation – Media  

Vi har fått mycket beröm för det snygga utskicket (”Grönt Ljus” för Tullinge 
kommun). ”Texten sticker ut och syns bland övrig post” var t ex en av 
kommentarerna.   
 
Sandy presenterade sin idé med en ny facebookgrupp. Tanken är att starta en 
grupp som inte är knuten till TuP. Det ska ungefär vara som Torslanda 
nätverket dvs. en partipolitiskt oberoende samling engagerade invånare. 
Gruppen bör därför administreras av någon som inte har koppling till TuP. 
Medlemmarna måste givetvis dela uppfattningen att Tullinge utvecklas bäst 
som en egen kommun.  
 

c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug,  
I föreningens kassa fanns 2012-02-01, 255 116 kronor. Klas delade ut ett separat 
papper: ”underlag för budget 2012-02-01”.   
 
2012-02-01 hade föreningen 316 medlemmar.  

 
d) Den andra vägen   
En delegation från TuP ska besöka Drevvikenpartiet den 9 februari i deras 
partilokal i Trångsund.  
 
Carl har även varit i kontakt med Järnapartiet. Företrädarna har dock inte hört av 
sig igen. Partiets verksamhet verkar ligga på is för tillfället.  
 
Klas och Carl ska åka till Göteborg för att träffa Torslandapartiet lördagen den 
25 februari. Syftet är att diskutera kommundelningsfrågan (synnerliga skäl mm). 
Tanken är också att fokusera på hur lokala partier kan lyckas, samt dela 
erfarenheter angående kommundelningsfrågan. Torslandapartiet ska återkomma 
med en mer detaljerad agenda.  

 
§4  Rapport från mötet den 29 januari med Fullmäktige- och 
 Förtroendegrupper 
 Carl rapporterade kort om förtroendesöndagen. Rolf Kenmo (konsult), som var 
 inbjuden att föreläsa, höll bland annat ett mycket lyckat föredrag om samarbete. 
 Programmet innehöll även en pedagogisk genomgång av utjämningssystemet. 
 Beslutades att Bertil ska göra i ordning presentationen som en text för hemsidan. 
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 Den viktigaste punkten på dagordningen handlade dock om förutsättningarna för 
 den kommande namninsamlingen. Tyvärr räckte inte tiden till att diskutera 
 strategier. Beslutades därför att Carl ska sätta ihop ett  ”strategidokument”.  
    
§5 Römossen – Artikel i veckans Mitti 
 Diskuterades angående näringslivspolitiken i Tullinge och Botkyrka. Med 
 anledning av det ska Carl och Klas gör att besök hos företagarna i Hantverksbyn 
 den 3/2. Det viktiga är att diskutera kommunens näringslivspolicy och varför 
 företagare som inte ”passar in” slängs ut från kommunen. Botkyrkas policy 
 måste kontrolleras och granskas. Vidare diskuterades hur TuP kan agera? 
 Beslutades att vi ska skriva en interpellation till KF angående 
 näringslivsutvecklingen i Tullinge.  
 
§6 Namninsamlingen  
 Beslutades att vi ska sätta högsta fart med namninsamlingen. Klas har skrivit 
 till alla folk- och förtroendevalda. Vi kommer ta ytterligare kontakt med de som 
 inte var på mötet.  
 
 Klas och Carl redogjorde för sin provrunda på Askvägen. Den gick över 
 förväntan. De allra flesta skrev under insamlingen snabbt och effektivt. Några 
 var givetvis inte hemma, vilket innebär återbesök. 
    
§7 Nya stadgar att förelägga årsmötet 
 Camilla redogjorde för arbetet med stadgarna. Beslut om stadgar skickades ut 
 till styrelsen den 13 januari 2012. Inga synpunkter (av större karaktär) har 
 inkommit. Vissa påpekanden har dock gjorts som t ex att angående antal 
 ledamöter i styrelsen mm. Carl fick i uppdrag att justera förslaget. Beslut om 
 stadgar skall fattas vid nästa styrelsemöte. 
  
§8 Gruppledare – ordförande frågor 
 Klas berättade kort om förutsättningarna:  

• Två personer vill ta jobbet som gruppledare.  
• Styrelsen har sista ordet.  
• För ordförandeposten kan årsmötet välja hur som helst. 
• Ordförande och gruppledare bör inte vara samma person. 
• Utgångspunkten är att göra det som är bäst för TuP.  

 
 Anders redogjorde för sin motion angående ersättning till ordförande. 
 Motionärens intention är att den som är ordförande för ett TuP med fler än två 
 mandat i kommunfullmäktige ska få ersättning i motsvarande grad. Förslaget går 
 ut på att arvodet baseras på antal mandat i kommunfullmäktige och tas från 
 partibidraget. I praktiken skulle det handla om ett arvode motsvarande 20 % av 
 partibidraget. Klas menar,  i sin roll som kassör, att vi inte kommer ha råd med 
 detta i år.   
 
 Beslutades att utse en arbetsgrupp för att diskutera Anders motion, frågan om 
 gruppledare samt arbetsfördelning mellan gruppledare och ordförande. Gruppen 
 består av Camilla, Klas och Carl.   
  
§9 Årsmötet 2012 måndagen den 26 mars 2012  
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 Planering inför årsmötet diskuterades. Carl ansvarar för praktiska frågor som 
 bokning av lokal (aulan i Falkbergsskolan) mm. Carl har även varit i kontakt 
 med valberedningen.  
  
§10 Information från POLSEK (Carl)  
 På senaste kommunfullmäktige väckte ”Ship to Gaza” stor debatt. Frågan 
 handlade om att ge bistånd till tidgare nämnd organisation. TuP deltog inte i 
 beslutet eftersom utrikespolitik inte är en kommunal angelägenhet utan endast 
 en statlig angelägenhet. Vidare berör frågan inte Tullinge och 
 fullmäktigegruppen tog givetvis hänsyn till att vi har Tullingebor i bägge 
 lägren i denna fråga. 
 
 Vid nästa KS och KF kommer en motion från Anders att behandlas. TuP har 
 även skrivit ett särskilt yttrande angående en motion som handlar om att säkra 
 Bornsjökilens värden.  
  
§11 Övriga ärenden 

1) Ekonomiskt ”fiffel” i konsultupphandlingen!  Rapport? 
Det har inte hänt något nytt i denna fråga.  

2) Möte med Tullingemoderater  
        Bertil, Karin, Klas och Carl ska träffa representanter för  
        Tullingemoderaterna den 14 februari.  

3) Förstudie gång-cykelväg Tullinge-Skyttbrink 
Klas berättade om förstudien. Trafikverket vill förbättra säkerheten för på 
väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge och studerar därför möjligheten att 
bygga en gång- och cykelväg längs sträckan. Beslutades att vi ska lägga upp 
förstudien på hemsidan (under omvärldsbevakning). 
 

§12 Nästa möte/ Avslutning  
 Nästa möte bestämdes till torsdagen den 29 februari klockan 18.30 på 
 Medborgarkontoret i Tullinge. 
  
 
 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
 
 Carl Widercrantz    Klas Bovin  


