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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  onsdag den 25 april 2012, 18.30–21.30 
 
Plats:  Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge  
 
Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande  

Anders Thorén 
Klas Bovin 
Elisabet Thorén  
Sandy Lind 
Carl Widercrantz, POLSEK  
Jens Jenslin  
Bertil Rolf (del av tiden) 

	   	  	   	  
Frånvarande:	  	   Karin Nakamura-Lindholm 
  Carl-Erik Spelmans  
 
§1 Mötets öppnande  
 Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll 
 Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Protokollet från 20 
 mars 2012 godkändes. 
  
§3 Rapport från Årsmötet 2012 
 Årsmötet hölls i Falkbergsskolans aula. Rolf Kenmo var mötesordförande och 
 Carl hade rollen som sekreterare. Programmet delas upp i två delar där 
 årsmötesförhandlingarna utgjorde första halvan och namninsamlingen den 
 andra. Handlingar till årsmötet hade funnits att läsa på hemsidan sedan en 
 tid tillbaka.  
  
 Nya styrelsen ser ut som följer: 
 Camilla Jägemalm, Ordförande 
 Karin Nakamura-Lindholm, Ledamot   
 Carl-Erik Spelmans, Ledamot                 
 Klas Bovin, Ledamot                           
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 Anders Thorén, Ledamot                   
 Elisabet Thorén, Ledamot                    
 Sandy Lind, Ledamot                             
 Carl Widercrantz, Ledamot    
 Bertil Rolf, Suppleant     
 Jens Jenslin, Suppelant 

§4 Styrelsens konstituerande  
 Syrelsen konstituerade sig enligt följande: 
 Vice ordförande: Elisabet  
 Sekreterare: Carl  
 Kassör: Klas 
 Medlemsansvarig: Klas 
 Webbansvarig: Anders 
 Kommunikationsansvarig: Elisabet 
 Eventansvarig: Sandy  
 Ansvarig för festkommitté: Karin   
 
§5  Beslut om firmatecknare  
 Se §10.3 i stadgarna.   
 
§6 Inköp av dator och telefon till ordförande  
 Informerades om inköp av mobiltelefon och partidator som Camilla 
 disponerar. Priset var 4999 kr, exklusive frakt. Telefonnummer till Camilla är: 
 073 944 8328 
   
§7 Information – rapporter från grupperna.   

a) Hemsidan - papperskorg  
På årsmötet kom det intressanta synpunkter angående saker att tillföra på 
hemsidan. Ett av förslagen handlade om att ha en papperskorg med texten 
"motioner och förslag från Tullingebor som Botkyrka kommun kastat i 
papperskorgen".  
Syftet är att vi sammanställer alla bra och relevanta motioner och 
medborgarförslag som majoriteten valt att avslå. Symbolen för papperskorgen 
skall vara synlig på första sidan, under "vi är Tullingepartiet" resp. under 
kalendern (när man är inloggad). Tanken är att det är en sida med länkar och 
förklarande text. Man kan sedan klicka på länkarna för att få hela skrivelsen.  
Kostnaden uppgår till knappt 3000 kr. Till nästa möte får var och en fundera på 
vad som skulle kunna vara i papperskorgen.  
 
Anders har efterlyst statistik på hur många gångar medlemmarna loggar in på 
hemsidan.  
 
b) Kommunikation – Media   
Redogjordes för utskicket som gick ut till samtliga hushåll i Tullinge. 
Mottagarna har fått ett kuvert med vår logotype och på brevet står det: VIKTIG 
INFORMATION TILL DIG SOM BOR I TULLINGE.  
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Elisabet berättade om annonserna i ”Mitt i”. Vi har beställt tre 
halvsidesannonser i färg. Den första hade rubriken: "Låt dom inte köra över oss 
Tullingebor". Annonsen handlade om Katarina Berggrens uttalande i Södra 
Sidan. Den andra annonsen kommer handla om att stötta upp vårt utskick till 
hushållen och har rubriken: "Med 6000 namnunderskrifter blir det 
folkomröstning - om du inte redan skrivit på gör det nu!" När det gäller den sista 
annonsen kan vi t ex vänta och boka en annons för veckan därpå. Det blir då 
som en påminnelse för dem som inte skickat in. Det ger även utrymme och tid 
att formulera om annonsen och komma med "lite nytt". I efterhand har den sista 
annonsen bokats till 22 maj. Vi framhåller följande i annonsen: 

• att vi nästan nått målet men behöver ytterligare några namn 
• att alla som fyllt 18 år och är bosatta i Botkyrka kan skriva på 
• att det finns flera möjligheter för att skriva på 

 
c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug,  

  Vi har 340 medlemmar. Ekonomin har inte förändrats sedan föregående 
 styrelsemöte.  
  
 Carl redogjorde för aktiviteterna på Facebook samt en ny fb-grupp som heter 
 ”Alla vi som älskar Tullinge”. Det är en grupp för alla som bor eller har bott i 
 Tullinge. På sidan är det möjligt att dela foton, tankar och annat som rör 
 Tullinge.  
  
§8 Utannonserade förtroendeuppdrag   
 Rapporterades från informationsmöte den 22 april. Carl har utannonserat 
 förtroendeuppdrag som kommer att besättas av följande personer:    
  
 Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden: Per Börjel  
 Ersättare i kultur- och fritidsnämnden: Dennis Jarl 
 Ersättare i arbets- och näringslivsberedningen: Staffan Teste 
 Nämndeman i Tingsrätten (aktuellt till hösten): Helena Isaksson   
 Ledamot i demokratiberedningen: Carl Widercrantz 
 Ledamot i Dialogforum Hallunda-Norsborg: Vakant 
 
§9 Vårmarknad   
 På lördag den 5 maj klockan 10:00-14:00 är det Vårmarknad på Tullinge Torg. 
 Vi kommer att ha ett tält längst ut vid fastighetsmäklaren. Vi ska bjuda på kaffe 
 mm. Carl och Sandy ansvarar för aktiviteterna. Carl lägger upp en nyhet 
 på hemsidan om att det är vårmarknad. Där uppmanar vi alla som ännu inte 
 skrivit på att besöka oss. 
  
 Material som ska användas på marknaden är bland annat följande: 
 Namnlistor för folkomröstning.  
 En ny banner om namninsamlingen. 
 Medlemsformulär för Tullingebor som vill bli medlemmar. 
 Önskebrunn. 
 Bord som underlättar namninsamlingen.  
 Kuben med delvis nytt material.  
 Nya uppdaterade namnlappar. 
 Knappar, bildekaler, klisterlappar kepsar, papper, broschyrer och trottoarpratare 
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 m.m.   
 
§10 Namninsamlingen 
 Bertil redogjorde för läget. 3982 röster är registrerade. Ett antal kommer inte 
 att godkännas. Bertils bedömning är att ungefär 1000 röster, kommer saknas 
 efter utskicket. Utskicket har gått i tre dagar.  
  
 Åtgärder som vi ska arbeta med är följande: 
 Annordna möte i Falkbergsskolans aula den 10 maj. Syftet med mötet är att be 
 medlemmarna om hjälp för att komma i mål med insamlingen. Även om 
 mötesdeltagarna bara kan samla in ett fåtal namn från bekanta eller grannar så är 
 det bra. Gruppen som ansvarar för namninsamlingen ska träffas hos Camilla för 
 att förbereda mötet.  
 
 Identifiera gator som är tacksamma att bearbeta. I dessa områden finns en 
 hygglig grundinställning.  
 
 Rekrytera personer som är villiga att samla namn. 10-15 personer behöver 
 rekryteras.  
 
 Rekrytera ett antal personer som är bereda att ringa till personer som har lämnat 
 ofullständiga uppgifter.  
 
 Rekrytera personer som vill skriva kuvert.  
 
 Kontakta ”supersamlare” samt de personer som ska vara med den 10 maj. 
 Personerna bör kontaktas före mötet 10 maj för att säkerställa deras medverkan 
 i den fortsatta namninsamlingen  
 
 Ett andra utskick (adresserat) till de som inte har skrivit på.  
 
§11 Information från POLSEK  
 Carl berättade om senaste nytt från kommunfullmäktige.  
  
 Till nästa sammanträde kommer vi att skicka in följande skrivelser: 
 Skärkilt yttrande: 
 Ärende 54: Årsredovisning för Botkyrka kommun  
 Ärende 61: Svar på motion – Fler tillfällen till spontanidrott vintertid (M) 
 
 Yrkande: 
 Ärende 66: Svar på motion - Alkoholförebyggande arbete i skolan (M) 

 
 Enkel fråga gällande Katarina Berggrens påstående om att 
 kommunalskatten behöver höjas med 1 krona vid en delning.  
	    
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) 
 angående kulturhus/idéhus i Tullinge.	   

  
§12 Övriga ärenden  

1) Patientråd 
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Klas redogjorde för bakgrunden. Onsdagen den 21 mars besökte Klas och Carl 
Tullinge vårdcentral. Syftet var att tillsammans med medlemmen Lars Gärling, 
diskutera förutsättningarna för att bilda ett patientråd. Tanken är att rådet ska 
vara som ett ”bollplank” mellan patient och vårdcentralens ledning. Uppstart 
av det nya patientrådet kommer att ske den 4 september kl 18.30 på 
Vårdcentralen. Carl och Klas kommer träffa Lars Gärling och verksamhetschef 
Helena Josefsson den 28 maj.  
 
2) Demokratimodell 
Bertil önskar att vi konkretiserar idén om närdemokrati.  
 
3) Carl-Eriks paus  
Camilla tar kontakt med Carl-Erik för att diskutera hur han vill göra och vad 
han har för förväntningar.  
 
4) Sommarfest  
Karin, Carl och Sandy ansvarar för planering.  
 
5) Sverker Eriksson 
Klas, Jens, Camilla och Carl kommer att träffa Sverker Eriksson på Stora 
Nygatan 30 klockan 14.00 onsdagen den 23 maj. Sverker ansvarar för 
Moderaterna i Stockholms Län.   

 
§13 Nästa möte/ Avslutning  
 Nästa möte bestämdes till onsdagen den 23 maj I efterhand har datumet ändrats 
 till den 24 maj klockan 18.30 på Medborgarkontoret i Tullinge.  
 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
 Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm   


