
PROTOKOLL
från

STYRELSEMÖTE 
i

TULLINGEPARTIET, TUP

Tid: torsdagen den 8 december 2011, 17.30–22.00

Plats: Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge 

Närvarande:  Klas Bovin, ordförande
Camilla J (del av tiden)
Carl-Erik Spelmans (del av tiden)
Anders Thorén (del av tiden) 
Bertil Rolf
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare 

Frånvarande: Karin Nakamura-Lindholm
Elisabet Thorén 
Sandy Lind
Jens Jenslin  

§1 Mötets öppnande 
Klas öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Två tillägg i programmet 
gjordes: dels §6 Diskussion av Bertils handlingsplan och dels §8 SIFO 
undersökning. 

§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll 
Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Protokollet från 10 
november 2011 godkändes.

 
§3 Information – rapporter från grupperna  

a) Hemsidan
”Veckans fråga” på hemsidan diskuterades. Anders presenterade ett förslag med 
en länk som endast visas när vi har en fråga som vi vill att medlemmarna skall 
gå in och rösta om. Tanken är att inloggade medlemmar skall kunna tycka till 
om olika frågor. Anders bedömer kostnaden till 3000 kr. Beslutades att vi tar 
den kostnaden för att få detta ordnat.  

Resonerades angående att införa ”Frågor och svar” i största allmänhet om 
Tullinge och Tullingepartiets politik. Idén är att hemsidans besökare, snabbt och 
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enkelt, ska kunna få ut svar på frågor som vi vet att många efterfrågar. 
Utmaningen ligger i att identifiera de frågor som är intressanta och begränsa 
listan så att den inte blir alltför omfattande. 

b) Kommunikation – Media  
Vi måste gå ut med information och tydliga budskap innan folkomröstningen. I 
efterhand beslutades om en handlingsplan. Syftet är att författa 
sammanställningar av vad som sades under informationsmötet 30 november, 
dvs. de punkter som vi är kritiska mot i utredningen. Texten skall vara så kort 
och koncis som möjligt. Sammanställningen skall sedan skickas ut till samtliga 
Tullingebor. 

c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug, 
Klas redogjorde för den ekonomiska situationen. Kasan är för närvarande på 185 
350 kr. Utgifter som tillkommer är 21 403 kr + mindre utgifter för fika mm. 
Uppskattningsvis har vi ca 150 000 kr vid årets slut. Under december beräknas 
inflyta ca 95.000 kronor från kommun avseende 1:a kvartalet 2012.

Föreningen har 306 stycken registrerade medlemmar varav 27 stycken inte har 
betalat. Klas avser att sända ut en 2:a påminnelse och därefter uppdrogs åt Carl 
att kontakta de kvarvarande för att höra om orsaken till varför man inte vill vara 
med i TuP.

d) Den andra vägen – Rapport från Drevviken/Huddinge besök
Klas och Carl rapporterade från Tullingepartiets besök hos Drevvikenpartiet. 
Carl mejlar ut minnesanteckningar från besöket. 

Klas, Carl och Anders har träffat företrädare från Torslandanätverket hemma 
hos Klas. Det faktum att synnerliga skäl aldrig finns är deras största 
problem. Nu har även Kammarkollegiet slutfört sin utredning om Torslanda 
kommun. Kammarkollegiet motsätter sig ansökan med den avgörande 
motiveringen att Göteborg har sagt nej. Enligt Torslandapartiet var detta ett 
väntat resultat och man samlar sig nu för att överklaga till regeringen, som ju 
är den som slutgiltigt avgör alla delningsärenden. 

§4 Julmarknaden lördagen den 26 november
a) Rapport  
Carl rapporterade om en lyckad marknad där vi fick tillfälle att möta 
medborgarna och påminna om informationsmötet onsdagen den 30 november. 

b) Förslag till förbättringar/ändringar etc. 
Inga speciella förbättringar diskuterades. 

§5 Delningsutredningen – Tullingepartiets informationsmöte 30/11
a) Sammanfattning från Dialogforum övriga ställen i Botkyrka.
Vi har redan rapporterat om dialogforum i Fittja, Alby, Tumba, 
Norsborg/Hallunda och Grödinge. Därför blev det enbart en kort rapport av 
Bertil. I Tullinge kom det över 400 personer. I t ex Fittja och Alby kom ca 20.  
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Bertil har uppmärksammat en inställningsskillnad hos Björn Sundström. Björn 
har varit mer positiv vid senare möten och har även fört över frågor till 
Tullingepartiet, t ex om varför vi vill bilda en egen kommun.
 
b) Tullingepartiets informationsmöte den 30 november

1) Rapport 
Rapporterades från informationsmötet. Det var en fullsatt skolmatsalt (150 – 
200 personer) och allt flöt mycket bra. Många personer hjälpte till med 
planering och genomförande av mötet vilket var positivt. 

2) Uppföljning
Diskuterades om hur vi ska följa upp detta. Frågan är hur vi når ut till de 
Tullingebor som inte deltog på mötet (se §3 b). Konstaterades att vi även 
behöver deras röster i en kommande folkomröstning. Några medlemmar har 
hört av sig och vill ha frågeställningar och svar presenterade. Beslutats i 
efterhand om att vi ska gå ut med utskick angående de viktigaste svaren från 
mötet. Vi måste få genomslag för våra synpunkter så att vi kan motverka ”vi 
blir rikare tillsammans”. 

3) Observationer – förslag till ändringar/förbättringar
Klas redogjorde för ett mejl från en medlem, Lasse Almgren. 

Ett antal deltagare har hört av sig med synpunkter om mötet. Det har 
huvudsakligen varit bra kritik. Mötesdeltagarna uppskattade våra bilder 
och statistik. Det kunde dock ha varit kortare och ännu mer konkret samt 
mer yngre förmågor. Frågan är hur vi ska nå ut till den stora målgruppen 
i Tullinge (familjerna)? 

c) Möte med Katarina & Co den 1 /12  - rapport   
Klas, Bertil och Carl rapporterade om ett ganska avslaget mötet. Katarina vill 
avvakta en sammanställning av dialogforum. Vi bestämde dock att vi ska gå ut 
med namninsamling om inte majoriteten vid gruppledarträffen eller kort därefter 
meddelar att det blir folkomröstning. 

Carl kontaktar Socialdemokraternas politiska sekreterare Emanuel och 
förmedlar att om det finns något som TuP kan göra för att S ska vara positiva till 
en folkomröstning så är vi beredda att förhandla om detta. 

d) Förslag till namninsamling tillsammans med M (möte 2/12)
Klas och Carl redogjorde enligt utsänd sammanfattning av mötet med Jimmy B 
och Willy V på Tegnérs Café. Vid mötet fanns även Socialdemokrater som satt 
vid ett bord lite längre bort. Jill Melinder har därför lagt upp ett foto (med texten 
”Tullingepartiet + Moderaterna = sant”) på sin blogg. 

Diskuterades hur vi ska göra med FP och KD. Beslutades att Carl kontaktar 
samtliga oppositionspartier (förutom SD) för att försöka finna en så bred 
överenskommelse om namninsamling som möjligt. Breda koalitioner är 
nödvändigt för att legitimera vårt oberoende.  
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§6 Kommande aktiviteter 2012
a) Namninsamling – planering – genomförande – resultat – och - tidsplan
Beslutades att vi väntar med denna punkt.  

b) Diskussion av Bertils handlingsplan
Bertil redogjorde för sin handlingsplan som har skickats ut till styrelsen. Carl 
utvecklar strategin. 

c) Möte med förtroendevalda, januari 2012? Strategi, plan, m.m.
Beslutades till söndag 29:e januari. Carl ansvarar för planering och program 
mm.

d) Datum för styrelsemöten vårterminen 2012
Carl har lämnat ett förslag som fastställdes preliminärt. Några mindre 
justeringar har gjorts i efterhand. 3/1 är nästa styrelsemöte. 

e)   Årsmöte, mars 2012  -  datum förberedelser, valberedning 
Årsmötet planernas till vecka 13 och närmare bestämt 27 mars. Mikael Ahlberg 
och Jörgen Gustafsson är valberedning. 

f)  Diskussion om preliminärt program för 2012  
      Se punkt b)

g) Diskussion om ”Hur kan vi nå ut till och även aktivera andra 
målgrupper”

Det är mycket viktigt att nå yngre vuxna med barn. Det verkar som denna 
målgrupp är intresserade men ändå inte kommer på möten. Frågan är om vi ska 
koncentrera oss på regelbundna korta och koncisa men viktiga utskick. 

§7 Information från POLSEK (Carl) 
Carl rapporterade från budgetfullmäktige där Tullingepartiets första ettårsplan 
presenterades. Torsdag den 15/12 är terminens sista kommunfullmäktige då 
behandlas bland annat Pierres motion om flygplanet i Riksten.

  
§8 Övriga ärenden:

Flera personer i Tullingepartiet och även andra boende i Tullinge har blivit 
uppringda av undersökningsföretag och genomfört ca 20 minuter långa 
intervjuer i huvudsak om Tullingefrågor av olika dignitet. På en direkt från har 
man påstått att det är SIFO och Botkyrka kommun som står bakom. Vid ett 
annat tillfälle har man sagt att intervjuaren kommer från IMRI (ett 
intervjuföretag). Enligt våra undersökningar är det inte Botkyrka kommun som 
står bakom och SIFO vill inte lämna någon information.  

Spekulerades om syftet med undersökningen, vem som ligger bakom den och 
vad de avser att göra med undersökningens resultat. 

§9 Nästa möte/ Avslutning 
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 3 januari klockan 18.30 på 
Medborgarkontoret i Tullinge. 

4



Vid protokollet Justeras 

Carl Widercrantz Klas Bovin 
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