
PROTOKOLL
från

STYRELSEMÖTE 
i

TULLINGEPARTIET, TUP

Tid: tisdagen den 11 oktober 2011, 17.30–20.00

Plats: Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge 

Närvarande:  Klas Bovin, ordförande
Karin Nakamura-Lindholm
Camilla J (del av tiden)
Carl-Erik Spelmans (del av tiden)
Anders Thorén (del av tiden) 
Elisabet Thorén (del av tiden)
Jens Jenslin  
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare 

Frånvarande: Bertil Rolf 
Sandy Lind

§1 Mötets öppnande 
Klas öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Punkt 5 justerades till att 
bli den andra punkten på dagordningen. 

§5 Delningsutredningen – och kommande Dialogforum
Beslutades att TuP ska delta på dialogforums interna möte 13/10. Detta eftersom 
delningsutredningen är vår, för tillfället, viktigaste fråga. Den 20/10 presenteras 
utredningen på dialogforum. Beslutades att vi skall göra följande inför 
presentationen: 

• Klas försöker boka en tid med Patrik Ekström den 19 oktober. Vi vill få 
första ordet när utredningen är klar.

• Helena och Anders går på det interna planeringsmötet 13/10 för att ta 
reda på hur mötet 20/10 kommer att genomföras. Det visade sig att 
dialogforumet inte blir som vantligt utan istället i form av ett rent 
informationsmöte. Det interna mötet var en administrativ förberedelse 
och kom endast att handla om formalia. Majoriteten är noggrann med att 
dialogforum ska vara av neutral karaktär och att utredningen skall 
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presenteras av utredaren (med assistans av kommunens tjänstemän). 
Medborgarna kommer få möjligheter att ställa frågor direkt till utredarna.

• Vi skriver nu till alla medlemmar. Syftet med brevet är att motivera alla 
medlemmar att gå på mötet (20/10), ställa frågor samt ”kräva” en 
folkomröstning. Brevet är en första information och skickas både som 
mejl och vanlig post. 

• Carl skriver en preliminär sammanfattning om vad resultatet av 
utredningen kan tänkas bli. 

• Tisdag 18/10 offentliggörs utredningen på Botkyrkas hemsida kl 18:00. 
Då gör Elisabeth och Carl en korrigering av Carls 
sammanfattning/utkast. Texten ska användas som underlag för 
pressmeddelande, insändare, annons och utskick. Kommentarerna ska 
vara korta, tydliga och kärnfulla! Syftet är att snabbt distribuera vår 
tolkning så att majoriteten inte får tolkningsföreträde. 

• Under onsdag den 19/10 kommer en grupp att noggrant analysera 
utredningen. Därefter förmedlas de viktigaste slutsatserna till 
medlemmarna. Förhoppningsvis finns det möjlighet att även prata med 
Mitt i. 

• Karin kontaktar Katarina och Jens för att eventuellt boka ett nytt möte 
under vecka 43. Förhoppningsvis vill majoriteten diskutera resultatet av 
utredningen och fortsättningen. 

• Torsdag 20/10 är det dialogforum om delningsutredningen. 

§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom av Klas. Konstaterades att Rune Pettersons 
text (Tullinge på stenåldern) har distribuerats till alla medlemmar. Därefter 
godkändes protokollet.  

§3 Information – rapporter från grupperna  
a) Hemsida
Hemsidan fungerar bra. Den nya kartan finns tillgänglig under fliken "Om 
Tullinge". För tillfället finns det information bakom skyltarna "Tullingesjön" 
och "Örnberget". Anders har gjort ett utskick och uppmanat medlemmar att fylla 
på med information bakom de andra skyltarna. Men tyvärr har responsen varit 
dålig. 

b) Kommunikation – Media 
Beslutades att TuP ska utarbeta en enhetlig grafisk profil och layout. Syftet är att 
allt ska hänga ihop grafiskt så att vi ska uppfattas som mer seriösa och proffsiga. 
Elisabet presenterade ett antal förslag som ger bättre igenkänning, tydligare 
identifikation, och mer trovärdighet. Förslagen går ut på att vi ALLTID ska:

• Utgå från TuPs signalfärger (grönt och gult).
• Använda samma typsnitt. 
• Använda logotypen längst ned (tydlig avsändare). 
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• Använda en huvudrubrik.  

Vidare beslutades att vi alltid ska konsultera Elisabet för trycksaker innan dessa 
skickas ut.

c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook  ug, 
Klas delade ut papper om den ekonomiska situationen. Kassan är för närvarande 
på 123 321 kr. Den totala ställningen efter beräknade kommande intäkter och 
utgifter är 203 500 kr. 

Föreningen har 285 medlemmar. 

d)  Rapport från Stadgegruppen 
Vid det senaste årsmötet uppstod diskussioner kring stadgarna. Därför finns det 
nu en stadgegrupp som består av Christer Höglund, Staffan Teste, Camilla och 
Carl. Syftet är att justera stadgarna och presentera ett reviderat förslag. 

Den största förändringen avser rösträtt för familjemedlemmar. Varje familj har 
enligt det nya förslaget enbart en röst. Rösträtt har endast den medlem som 
betalat årsavgiften. Det slutgiltiga förslaget kommer att presenteras för styrelsen. 

e) Tullinge kommun-gruppen
Se §7 information från POLSEK. 

f) Den andra vägen – planer/besök/aktiviteter
Carl kontaktar Drevviken partiet för en första kontakt och eventuellt boka in en 
träff om några veckor.  

§4 Rikstensmötet  söndagen den 2 oktober 2011
a) Rapport 
Mötet var bra genomfört med intressanta gäster och spännande samtal. Vi höll 
tidsramen men tyvärr kom det inte så många åhörare. Sammantaget var det ett 
bra test inför framtida informationsmöten. 

§5 Kommande möten
a)Kommande Dialogforum 
Vi bör bevaka samtliga möten i kommunen angående delningsutredningen. Carl 
tar reda på tider och ansvarar för att någon från Tullingepartiet är på plats vid 
varje dialogforum. Carl utformar ett frågeformulär som underlättar 
återrapporteringen. 

b)Ev. Möte med medlemmar/förtroendeledamöter 
Tanken är att vi själva ska kalla alla Tullingebor till ett möte om delningsfrågan. 
Då kan vi även bjuda in forskare och andra politiker som t.ex. kommunalrådet 
från Nykvarn. Detta är vår egen aktivitet som inte kommer bli av förrän om ett 
antal veckor. Därför avvaktar vi med planering.  

Vid detta tillfälle kan vi möjligen presentera vår ”egen” utredning. För 
närvarande försöker vi få tag på en konsult som kan hjälpa oss att måla upp 
bilden av en framtida Tullinge kommun. Konsulten ska även granska 
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delningsutredningen. 

Carl har kontaktat en konsult (Madeleine Sjöstrand, Public Partner) på 
rekommendation av Salems kommunalråd Lennart Kalderén. Hon har tyvärr 
tackat nej. Bertil har därför istället talat med Peter Kemponsky som är VD för 
konsultföretaget Kontigo. Han har lovat att återkomma. 

 
c) Ev. Möte med Tullingebor angående utredningens resultat  
Se ovan. 

§7 Information från POLSEK (Carl) 
Carl informerade om senaste nytt från KS/KF. Till KF kommer Tullingepartiet 
att göra följande skrivelser:
1,Yttrande om angående förutsättningar för ett "platt" elljusspår vid 
Brantbrink.
2. Motion om att öppna Åvägen (ena vägen från Tullinge mot Tumba).
3. Motion om minnesmärke vid F18.
4. Motion om infartsparkeringen vid Sunnanvägen.
5. Interpellation om kommunens undermåliga hemsida.

På fullmäktige i november ska ettårsplanen klubbas. En grupp bestående av 
Carl, Bertil, Leif Thunholm och Åke Isaksson arbetar med Tullingepartiets 
alternativ. TuPs budget kommer vara inriktad på Tullinge. Budgetarbetet är nära 
relaterat till Tullinge kommun gruppen.   

§8 Övriga ärenden:  
a) Kommande styrelsemöten för hösten diskuterades. Förslagsvis behåller vi 

den nya tiden kl 17:30.  

§9 Nästa möte/ Avslutning 
Nästa möte bestämdes till torsdagen den 10 november klockan 17.30 på 
Medborgarkontoret i Tullinge. 

Vid protokollet Justeras 

Carl Widercrantz Klas Bovin 
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