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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  tisdag den 3 juli 2012, 18.30–20.30 
 
Plats:  Flottiljvägen 24  
 
Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande  

Anders Thorén 
Klas Bovin 
Elisabet Thorén  
Sandy Lind 
Carl Widercrantz, POLSEK  
Jens Jenslin  
Bertil Rolf  

	   	  	   	  
Frånvarande:	  	   Karin Nakamura-Lindholm 
  Carl-Erik Spelmans  
 
§1 Mötets öppnande  
 Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll från 24 maj 2012 
 Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Protokollet från 
 24 maj 2012 godkändes sedan. 
  
§3 Namninsamlingen 
 Bertil presenterade aktuella siffror (se utdelat papper). Idag har vi totalt 6 737 
 underskrifter. Vi vill ha en marginal på 250 namn. 
 
 Förvaring av namnlistor mm diskuterades. Datum för inlämnande blir den 31 
 juli. Anders, Bertil och Carl har haft ett förmöte angående kvalitetssäkring av 
 samtliga namn (genomgången kommer att pågå fram till inlämnandet).   
 
 Beslutades att vi ska sätta in en annons i nästa nummer av Mitt i. Elisabet 
 presenterade förslag på tackannons. I efterhand har Elisabet förhandlat med Mitt 
 i och vi får nu 40 % rabatt på helsidan i hela upplagan Botkyrka/Salem. Priset 
 blir 16 279 kr + moms. Elisabet bad även om att få en så tidig högersida som 
 möjligt.  
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 Beslutades att partierna som varit positiva till en folkomröstning ska få 
 information på måndagen innan annonsen kommer in i Mitt i. Anders skriver till 
 gruppledarna för de partier som stödde tanken på en demokratisk 
 folkomröstning i fullmäktige den 29 mars. Han skriver också att vi räknar med 
 deras stöd när frågan kommer att behandlas i fullmäktige i höst. 
 
 Presentation och framställande av pressmeddelande diskuterades. Namnen 
 kommer att lämnas in i ett paket med gröna och gula band. Pressmeddelandet 
 skickar Carl ut på fredag. I samband med detta ringer Carl till journalisterna 
 för att komplettera med mer fakta om processen. Vi ska poängtera att detta är 
 den största namninsamlingen sedan den nya lagen om folkinitiativ trädde i kraft. 
 Carl sammanställer frågor och svar inför mötet med journalister. 
 
 Vid ett tidigare möte poängterade Håkan Hultgren att det inte finns några 
 specifika regler för hur arbetet med att lansera ett folkinitiativ ska gå till. 
 Folkinitiativ får dock enbart väckas av fysiska personer. Det kan vara en enskild 
 medborgare eller en mindre grupp av personer, som organiserar och koordinerar 
 ett folkinitiativ. Juridiska personer (som organisationer och företag) kan dock 
 inte vara initiativtagare. För att säkerställa att detta inte blir ett problem så 
 skriver Carl ett formellt papper till Håkan Hultgren med Anders Thorén som 
 avsändare.   
  
 Beslutades att vi efter inlämnande ska genomföra en demografiskanalys över 
 vilka som har skrivit under.  
 
 
§4 Information – rapporter från grupperna.   

a) Hemsidan  
Hemsidan fungerar bra. Klas har fått information om de mejladresser som inte 
fungerar.  
 
Anders har beställt en offert angående att bygga upp en hemsida som Haninge 
kommun. Priset är 30 000 kr + moms.   
 
b) Kommunikation – Media   
Elisabet redogjorde för de senaste insändarna som är inskickade till Mitt i bl.a. 
svar till Grödinge-Bosse och skönhetsråd mm. 
 
Vi haft problem med att få in insändare i Mitt i. I efterhand har redaktionen dock 
valt att släppa in bland annat Carls insändare och Jan Eric Conradssons 
bemötande av Anders Ferms insändare. Carl ska ringa till redaktionen för att 
förklara situationen och poängtera att vi måste få komma till tals.  
 
c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug,  

 Klas delade ut ett papper ”preliminära kostnader för namninsamlingen 2012” 
 (totalt 265 000 kr). Vi har 220 000 kr i kassan. Vi har 341 medlemmar. I vår 
 FB-grupp finns 297 medlemmar. 
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 Carl redogjorde för inköp av extern hårddisk som gjordes till en kostnad av 799 
 kr.  
 
§5 Carl och Camillas sommartider 
 Camilla har semester från 23 juli till 13 augusti. Hon beräknar vara bortrest från 
 den 31 juli och två veckor framåt.  
  
 Carl har semester under vecka 28 men kommer att ta ytterligare några veckor 
 efter inlämnandet.  
 
§6  Kyrkofullmäktige   
 Medlemmen Jan-Eric Conradsson har tidigare föreslagit att Tullingepartiet ska 
 ställa upp i kyrkofullmäktige. Beslutades att vi ställer upp. Carl undersöker det 
 praktiska och förbereder arbetet med att söka reda på intresserade medlemmar.  
 
§7 ”Andra vägen”  
 Beslutades att medlemmen Åke Isaksson kommer att ingå i den andra vägen 
 gruppen.   
   
§8 Besök hos Tulia 

Anders redogjorde för besöket med Hans Åkerlund och Peder Greitz den 26 
juni. Mötet ägde rum på deras kontor vid Sibyllegatan 17. Bland annat 
diskuterades Idéhuset. Både Peder och Hans var negativa till arkitekttävlingen 
eftersom skisser redan ha tagits fram. Det blir ett resursslöseri.  

 
§9 En krona i skattehöjning? Ta in en konsult som kan motbevisa.    
 Innan detta görs måste vi bygga upp en strategi. Vi måste kartlägga vad vi redan 
 vet och hur vi kan specificera uppdraget.  
 
§10 Information från POLSEK  
 Carl redogjorde för senaste nytt från KS/KF (flerårsplanen). Carl informerade 
 om Torslandapartiet som fick ett nytt avslag. Diskuterades angående att 
 bjuda in Torslanda och Drevvikenpartiet i höst. Carl rapporterade även om 
 sommarfesten som blev mycket lyckad. 
 
 Leif Thunholm har kontaktat Carl och menar att det inte finns några 
 partipolitiska frågor i ”kommunens revisorer”. Revisorerna är snarare 
 samstämda över alla partigränser. Leif önskar inför 2013 att våra 
 nämndsledamöter funderar över områden att djuploda i. Vård och omsorg är t ex 
 ständigt aktuella med de budgetöverdrag som där sker. Även utbildningen 
 kommer att specialgranskas i år. Lämpligen kan nämndledamöterna lämna 
 önskemålen till Carl. Sedan kan förslagsvis hela styrelsen, diskutera sig samman 
 om lämpligheten att driva en viss fråga i revisionen. Beslutades att vi ska bjuda 
 in Leif till ett styrelsemöte för att diskutera det hela.   
 
§11 Övriga ärenden  
 Bertil poängterade hur viktigt det är att vi drar lärdomar från 
 namninsamlingen inför fortsättingen.  
  
 Diskuterades hur vi kan engagera fler medlemmar.  
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 Vi behöver göra en ordentlig analys över de argument som blir viktiga 
 inför folkomröstningen.   
 
 Camilla undrade om TuP kan främja verksamhet som är inriktad på 
 grannsamverkan mot brott. Bertil undersöker vilket arbete som görs idag.  
 
 Följande punkter blir viktiga inför hösten: 

• Medlemsmöte 
• Öppen info till alla Tullingebor – vad händer nu?  
• Inventering över politiker i Tullinge.  

 
 
§12 Nästa möte/ Avslutning  
 Nästa möte bestämdes till torsdagen den 16 augusti klockan 18.30. I efterhand 
 har mötet flyttats till onsdagen den 22 augusti klockan 18.30 på 
 Flottiljvägen 24. 
 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
 Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm   


