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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  tisdag den 20 mars 2012, 18.30–21.30 
 
Plats:  Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge  
 
Närvarande:   Klas Bovin, ordförande  

Karin Nakamura-Lindholm (del av tiden)  
Carl-Erik Spelmans (del av tiden) 
Anders Thorén 
Camilla Jägemalm (del av tiden) 
Elisabet Thorén   
Bertil Rolf (del av tiden) 
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare  

	   	   Mikael T. Sundh (inbjuden, namninsamlingen)	  	  
	  
Frånvarande:	  	   Jens Jenslin	  	   

Sandy Lind 
 
 
 
§1 Mötets öppnande  
 Klas öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll 
 Anders frågade varför styrelsen valt att förlägga årsmötet till Falkbergsskolans 
 aula istället för ”Bio Falken”. Svaret är att aulan är samma lokal som ”Bio 
 Falken”.   
  
 Årsmötet var planerat till vecka 15 (då det är påsklov). Därför blir vi 
 “tvingade” att ändra årsmötesdatum igen. Styrelsen beslutade att flytta 
 årsmötet till den 17 april.  
 
 Det fanns inga ytterligare kommentarer till föregående protokoll. Protokollet 
 från 29 februari 2012 godkändes. 
  
§3 Rapporter 

a) Möte med Botkyrkapartiet  
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Carl och Klas har träffat Ulla Ludvigsson (gruppledare) och Katarina 
Körvell (sekreterare) från Botkyrkapartiet på Tegnérs Café den 12 mars.  
BP har ställt sig tveksamma till en folkomröstning pga. rådande 
konjunkturläge. BP menar att man inte kan ställa sig bakom en delning av 
kommunen då det skulle uppstå osäkerhet i arbetet med en hållbar 
utveckling av Botkyrka. Deras slutsats är att kommunens ekonomiska 
bärkraft kan bli svagare genom en delning. Mot den bakgrunden är det 
tveksamt om de röstar ja till en folkomröstning.   
 
Deras ståndpunkt är märklig eftersom frågan nu handlar om en 
folkomröstning och inget annat. De kan med sina två röster komma att fälla 
avgörandet i kommunfullmäktige den 29 mars. Deras inställning kan alltså 
bero att de nu kommer att bli vågmästare och därmed hjälper S och V att 
spara onödigt arbete med en folkomröstning. Å andra sidan känner BP 
givetvis till vår namninsamling. I praktiken blir de därför ingen vågmästare 
men får antagligen fördelar genom att förhandla med S och så blir det 
folkomröstning ändå!   
 

b) Möte med Kammarkollegiet 
 Mot bakgrund av besöket i Göteborg och mötet i Torslanda kontaktade Carl 
 Kammarkollegiet och Susanne Reuterswärd som är jurist där. Klas och Carl 
 besökte Kammarkollegiet den 13 mars.  
 
 Kammarkollegiet har en bokhylla med olika handlingar som 
 rör kommunindelningar (utredningar, regeringsbeslut mm). Tanken var att vi 
 skulle få bläddra i pärmarna och kanske hitta några guldkorn som kan 
 vara till nytta i den fortsatta behandlingen av ärendet. Tyvärr fick vi 
 inte tid att botanisera i bokhyllan men det blev ett bra möte och vi fick ta del av 
 en översiktlig redogörelse av indelningsärenden åren 2004-2007.   
 
 Vidare diskuteras Katarinas uttalanden om att S inte tänker följa utfallet i 
 en folkomröstning om det blir ett ja. Susanne höll med om att det var ett 
 märkligt uttalande. I lagen står att regeringen ska ta hänsyn till befolkningen, 
 men det är inte detsamma som att ett ja i en folkomröstning blir avgörande. När 
 kommunledningen säger nej spelar resultatet i folkomröstningen ingen roll i 
 praktiken. I allmänhet går man på vad kommunen tycker. Det finns inga 
 synnerliga skäl enligt kammarkollegiet. Praxis är viktigt och därför kommer 
 utfallet för Torslanda att vara avgörande för den framtida behandlingen av vårt 
 ärende. 

 
c) Gruppledarfrågan  

På torsdag den 22 mars träffas fullmäktigegruppen för att bestämma vem 
som ska leda Tullingepartiet i kommunfullmäktige under resterande del av 
mandatperioden. I efterhand har fullmäktigegruppen beslutat att Anders blir 
ny gruppledare.  
 

d) Ordförandefrågan 
 Klas redogjorde för situationen.  
 Valberedningens förslag är att Camilla blir ny ordförande. Stylelsen ställer sig 
 bakom förslaget.  
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e) Läget inför KF den 29/3 - folkomröstning  

 Carl berättade om hur vi agerade i KS. Tyvärr gjorde vi fel rent formellt
 eftersom att vi inte yrkade avslag till ordförandeförslagets samtliga att-satser. 
 Detta kommer att korrigeras i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige 
 “avgörs” frågan om kommundelningsutredningen. Huvudfrågan som ska 
 diskuteras är om vi ska ha en folkomröstning eller inte. 
 
 MP har yrkat på folkomröstning i samband med de allmänna valen i september 
 2014. Den styrande majoriteten har därför ”spruckit” i denna fråga då MP lägger 
 fram ett eget förslag. 
 
 M, FP, SD och TuP står bakom MPs förslag. S, V och KD stöder 
 kommunstyrelsens förslag som innebär nej till folkomröstning. BP, som har en 
 vågmästarposition, har ännu inte bestämt hur de kommer rösta – det lutar dock 
 åt ett ja till kommunstyrelsens förslag (se §3 a).  
 
 I efterhand har BP yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag, som innebär nej
 till delning av kommunen och nej till folkomröstning. Vid voteringen som 
 gjordes efter debatten i kommunfullmäktige blev resultatet 32 mot 28, en plats 
 (SD) var vakant. Beslutet i kommunfullmäktige blev därför att man inte kommer 
 att genomföra folkomröstning om en kommundelning. 
   
§4 Namninsamlingen  
 Gjordes en redogörelse för våra namninsamlingsaktiviteter. Både vad gäller 
 vägar, Tullinge torg och Hallunda Centrum.  
 
 Mikael, som tillfälligt tagit över organisationen av insamlingen, berättade om 
 var vi står nu. Vi har kommit halvägs. Få har lämnat in färdiga listor. Mikaels 
 uppfattning är att vi bör koncentrera oss på andra torg i kommunen. 
 
 Klas redogjorde för specialutskicket med returkuvert vid Middagsvägen. Vi 
 prövade att skicka brev till alla boende på Middagsvägen. Kuverten 
 var handskrivna och med vanliga frimärken för att ge en mer personlig prägel. 
 Resultatet var 42 % efter en vecka. 90 underskrifter har kommit tillbaka. 
 
 Kommande åtgärder diskuteras. Resonerade om olika former av utskick 
 Beslutades att göra ett kuvertutskick till alla Tullingebor med uppmaning 
 att skriva under brevet samt posta det i det portofria bilagda kuvertet. 
 Klas ska ansöka om frisvar. Vi ska konstruera brevet och därefter få det godkänt 
 av posten och först då kan vi trycka upp 7000 kuvert med vår logotype på. 
 Därefter ska vi stoppa in breven i 7000 kuvert, alternativt köpa den tjänsten.  
 
 Beslutades att vi, utöver utskicket, ska annonsera i ”Mitt i”. 
 Annonsen/annonserna ska anpassas till våra andra aktiviteter som t ex att vi ska 
 sända ut brev till alla Tullingebor. Avsikten är att göra läsaren riktigt 
 förbannad. Det blir ett bra  exempel på att Tullingeborna återigen blir överkörda, 
 vilket kan ge oss fler sympatisörer för att skiva på namnlistorna. Elisabet med
 stöd av Klas och Carl ansvarar för innehåll mm.  
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 Eftersom att ordförandeförslaget (nej till folkomröstning) vann majoritet i KF 
 (se §3 e) innebär det att vår namninsamling blir helt avgörande för att få en 
 folkomröstning till stånd. 
 
§5  Årsmötet 2012 onsdagen den 11 april  
 Klas informerade om årsmötet. Carl förbereder att lägga ut alla dokument 
 på hemsidan.  
 
 Följande ärenden, frågor och handlingar förbereds av Klas och Carl:   

1) Kallelse – personlig kallelse via brev, övriga handlingar via hemsidan. 
2) Mötesordförande – Medlemmen Rolf Kenmo (Klas granne) har sagt att han 

kan ställa upp som mötesordförande.  
3) Verksamhetsberättelse – kassarapport – Carl har skrivit ett utkast för 

verksamhetsberättelsen.  
4) Revisorsrapport – Vi behöver en signatur av vår revisor, Fredrik Otternäs, 

på revisorsrapporten. Klas ordnar det.  
5) Ny stadgar – En medlem vid namn Staffan Teste (som varit med och 

utarbetat förlaget till nya stadgar) har tackat ja till att presentera förslaget. 
Men han sitter i rätten i Uppsala och vet inte när det slutar. Det är möjligt att 
han hinner till årsmötet, men osäkert. Carl ska höra med någon annan som 
kan backa upp det hela. Carl har även ordnat med ett dokument där alla 
ändringar framgår på ett tydligt sätt. 

6) Valberedningens förslag – Det finns två varianter, ett enligt de äldre 
stadgarna och ett enligt de nya. Enligt det nya förslaget skall föreningens 
styrelse bestå av nio medlemmar och då går Carl enligt förslag in som 
suppleant. Alla av de tidigare invalda styrelsemedlemmarna vill sitta kvar. 
Några är valda på 2 år vid förra årsmötet, övriga ställer upp för omval (2 år). 
Vi förutsätter att de nya stadgarna tas, alternativt att några mindre ändringar 
kommer att göras på mötet. Hela förslaget finns att läsa på hemsidan. 

7) Medlemsavgift för 2012 – 60 kr.  
8) Motioner – Anders drog tillbaka sin motion och därför finns det inga inför 

detta årsmöte.  
9) Styrelsens förslag till budget 2012 – 2014 – Klas presenterade förslaget 

som sedan godkändes av styrelsen. Dokumentet finns att läsa i sin helhet på 
hemsidan under fliken ”årsmöte”.  

 
§6 Information från POLSEK (Carl) 
 Då många ledamöter lämnade styrelsemötet under denna punkt uteblev 
 informationen. 
   
§7 Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden diskuterades p.g.a. ovan angiven orsak.    
  
§8 Nästa möte/ Avslutning  
 Nästa möte bestämdes till onsdagen den 25 april klockan 18.30 på 
 Medborgarkontoret i Tullinge.  
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Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
 Carl Widercrantz    Klas Bovin  


