
PROTOKOLL
från

STYRELSEMÖTE 
i

TULLINGEPARTIET, TUP

Tid: måndagen den 7 mars 2011, 18.30–21.00 

Plats: Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge 

Närvarande:  Karin Nakamura-Lindholm (del av tiden)
Carl-Erik Spelmans (del av tiden)
Bertil Rolf (del av tiden)
Anders Thorén
Elisabet Thorén
Klas Bovin
Pierre Blankenburg inbjuden
Nils-Bertil Carlson-Estrada inbjuden  
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare 

Frånvarande: Mikael Ahlberg 
Camilla J
Therese Strömberg inbjuden
Jörgen Gustafsson inbjuden
Agneta Hallberg inbjuden

§1 Mötets öppnande 
Klas öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Dagens möte handlade 
huvudsakligen om det kommande årsmötet 23 mars 2011. 

§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom av Klas. Därefter godkändes protokollet. 

§3 Nya stadgar
Klas presenterade förslaget till reviderade stadgar. Dessa skickades ut i god tid 
innan mötet så att alla skulle ha möjlighet att läsa och ev. ha synpunkter på 
revideringen. Förslaget på nya stadgar har utarbetats av Camilla med 
understöd av Klas. Det är ganska omfattande ändringar som gjorts. En av 
förändringarna som diskuterades var §5 Medlemskap. Efter en längre 
diskussion beslutades att föreningens medlemmar utgörs av fysiska personer 
över 18 år boende, mantalsskrivna eller verksamma i Tullinge alternativt efter 
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godkännande av föreningens styrelse. En annan paragraf som diskuterades var 
§7 Medlemsavgift. Det beslutades att en förtydning ska göras där det framgår 
att medlemsavgiften betalas årsvis. Föreslagna ändringar beslutades och ska 
sedan föreläggas årsmötet. 

§4 Årsmötet 23 mars 2011
A) Inbjudan (hemsida, brev, mejl). Beslutades att inbjudan skickas ut via 

brev. 
B) Program. Beslutades att programmet delas upp i två delar där 

underhållningen utgör första halvan och årsmötesförhandlingarna den andra. 
Första delen av programmet beslutades att se ut enligt följande: 1, 
Välkommen till oss! 2, Och var står vi nu?  Vad har vi gjort 3, 
Initiativtagaren Johan Teden berättar om hur det började....... 4, Utnämning 
av vår första Hedersmedlem 5, Tullingepartiets Fullmäktige och 
Förtroendevalda presenteras. 6, Och hur fortsätter vi....?  Allmän diskussion. 
Del två består av årsmötesförhandlingar. Dessa får inte starta senare än 
20.30. Vidare diskuterades presentationen av folk- och förtroendevalda. 
Presentationen måste förberedas väl. Presentationen bör gå relativt fort.   

C) Johan Teden, hedersmedlem. Initiativtagaren Johan Teden berättar om hur 
det började.

D) Budget, verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse kommer att läggas 
ut på hemsidan. 

E) Valberedning. Johanna Bäckström och Jörgen Gustafsson är i 
valberedningen. De ska föreslå namn som ska väljas på årsmötet. Mikael 
Ahlberg har avsagt sig vidare uppdrag och Klas har rekommenderat 
valberedningen Jens Jenslin. 

F) Praktiska detaljer, kaffe, annat? Det är osäkert hur många som kommer 
men uppskattningsvis 100 personer. Beslutades att Carl kontaktar ägaren till 
café Tegnér för att fråga om de vill servera kaffe. 

G) Övrigt? Bertil hade en idé om att göra mötet mer levande och försöka 
dramatisera t ex genom att göra en tidsresa och kalla medlemmarna till det 
första mötet. Beslutades att Bertil skriver ett manus och står för den 
presentationen. 

§5 Information – rapporter från grupperna
a) Hemsida. Anders redogjorde för upphandlingen om hemsidan. Plucera 

Webbyrå kommer vara leverantör till sidan och arbeta med projektet. Anders 
har gjort diverse efterforskningar och kontrollerat dem, de har fått bra 
recensioner. Det blir inga stora ändringar vad gäller hemsidan, den ska bli 
snyggare och lättare att uppdatera. Den nya hemsidan kommer ha ett 
tydligare sätt att registrera sig.

b) Kommunikation – Media. Gruppen består av Elisabet, Carl och Johan 
Kylander. Elisabet redogjorde för gruppens arbete. Det har varit två träffar. 
En av huvudpunkterna som har diskuteras är att vi måste konkretisera och 
måla upp hur Tullinge skulle se ut som en egen kommun. Att på ett konkret 
sätt försöka förklara hur det kommer bli. Det handlar om att ange visioner, 
mål och strategier i olika tidsperspektiv (kort och lång sikt) i en 
kommunikationsstrategi. 

c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug. Det är inget nytt om 
ekonomin. Klas redogjorde för de sätt som vi får in pengar på. Vi får ca 400 

2



000 kr/år av kommunen. En annan inkomstkälla är medlemsavgiften. Nils-
Bertil tycker att vi bör skapa insamlingar. I samband med dessa insamlingar 
kan vi även rekrytera medlemmar. Klas menar att vi behöver skapa en grupp 
som arbetar med ekonomin eftersom vi har mycket pengar nu. Vad gäller 
ungdomsguppen på facebook ska Carl börja göra uppdateringar. 

d) Delningsutredningsgruppen. Carl berättade om det möte som vi ska ha 
med Birgitta Elvås. Det centrala blir att fråga Birgitta hur hon uppfattar 
uppdraget dvs. hur hon tolkar uppdraget och specificerar detta för 
Sundström. Carl pratade även om Sundström och att han kommer lägga stor 
vikt vid ekonomin och hur den kommunala servicen påverkas. Samt hur 
avgörande det blir att få stöd av Moderaterna. Vidare har Lennart Kalderén 
(Kommunstyrelsens ordförande i Salem) bjudit in Bertil och Klas till ett 
möte. Han har många synpunkter på hur man ska gå tillväga i en delning. 

e) Tullinge kommun gruppen – ingen särskild diskussion ägde rum.
f) ”den bästa gruppen”  – ingen särskild diskussion ägde rum.

§6 Information från POLSEK (Carl) 
1) Aktuellt från Fullmäktige. Carl redogjorde för senaste mötet där TuP 

agerat med ett yttrande i frågan om en bolagsbildning mellan Peak Business 
& Sports AB och Upplev Botkyrka AB.  

2) Aktuellt från de förtroendevalda.  Carl får dagligen mycket olika frågor 
från förtroendevalda och kommer vidarebefordra de frågor och svar som 
berör många. Många frågor är återkommande och av praktisk karaktär.  

3) Kommunaktuellt. Enligt uppgift ska S ha ett möte om kommundelning i 
Tullinge, onsdag den 9 mars kl 18.30 i Elgentorp. Det är dock framflyttat till 
hösten 2011. Istället kommer mötet nu på onsdag att handla om 
kollektivtrafiken. 

4) Övrigt. Inget övrigt diskuterades. 

§7 Nästa Dialogforum – Kulturhus
Anders berättade om nästa Dialogforum som äger rum 7 april. Anders har 
föreslagit infartsparkering men denna gång vill man hellre diskutera kulturhus 
och vision för Botkyrka. Carl tar fram mer om majoritetens planer för kulturhus.
Infartsparkering planeras till Dialogforum i höst.

§8 Kärnfrågor och aktiviteter att drivas under 2011 
Denna punkt diskuterades mycket kort. Klas betonade de kärnfrågor som vi ska 
driva och att vi måste kommunicera det utåt. Anders tyckte att vissa kärnfrågor 
inte är specifika för Tullinge och därför inte ska vara med, t ex äldrevård 
och hemtjänst. Klas poängterade att frågorna kan ändras. Frågorna ska vara 
naturliga att driva i kommunen. Vidare betonade Pierre Facebook och 
hemsidan för att aktivera människor. På så vis kan vi få in sådan input som vi 
själva inte tänker på.

§9 Övriga frågor: Kommunrevisor, Medlemslistor – utskick?
Pierre menar att de som sitter i KF för TuP men inte är med i partistyrelsen   
hamnar lite vid sidan om den dagliga dialogen. Mer delaktighet efterlyses. 
Beslutades att Carl även ska skicka kopior till ledamöterna i KF. Beslutades 

även att medlemslistan enbart ska delas ut till styrelsen. Den ska inte spridas vidare. 
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Brev har gått ut till alla medlemmar med info om att vi söker en 
”kommunrevisor” att representera Tullingepartiet.

§10 Nästa möte/ Avslut 
Nästa möte bestämdes till måndag den 4 april på Medborgarkontoret i 

Tullinge. Därefter avslutade mötet

Vid protokollet Justeras 

Carl Widercrantz Klas Bovin 
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