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          Protokoll 

För 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

onsdag 27 februari 2019 

 Restaurang Akvarellen, kl 18.30 – ca 19.30 

 
Närvarande: Camilla Jägemalm   
 Anders Thorén     
 Carl Widercrantz, POLSEK   
 Per Börjel 
 Rita Ilomäki  
 Christian Wagner  
 Larsgösta Almgren  
 
Frånvarande: Louise Linder  

 
§1 Mötets öppnande  
 Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§2 Godkännande av dagordning 
 Två övriga frågor anmäldes:  

1, Ny gåvopolicy 
2, Vattenutdelning  
 
Därefter godkändes dagordningen.  

 
§3 Genomgång/godkännande av föregående protokoll 

  Föregående protokoll godkändes.  
 

§4 Information från POLSEK (Carl)   
Mer information om kommande KS/KF-ärenden gavs vid efterföljande 
möte med KF-gruppen.   

 
Carl tog upp frågan om kommunens planer för Tullinge Centrum. 
Christian och Michael har agerat i samhällsbyggnadsnämnden där vi 
krävde en återremiss. Anders har gjort ett uttalande i tidningen. 
Beslutades att vi ska boka in ett möte med berörd bostadsrättsförening.   
 
Vi ska även ta fram ett yttrande från TUP där vi begär en solstudie samt 
lyfter fram alternativet med att bygga bostäder i Hamra grustag m.m.  
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Vi ska ha ett separat strategimöte om Tullinge C.  

  
 §5 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders berättade om senaste nytt på hemsidan. Anders ordnar med 
foton på de förtroendevalda på hemsidan.  

 
b) Kommunikation – Media 

Carl redogjorde för senaste nytt i media. Vi har bland annat fått en 
insändare/debattartikel om simhall i Tullinge publicerad i både 
Direktpress och Mitt i. Dessutom har det varit artiklar om att TUP och M 
kräver utredning av skolhaveri. 

 
c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook  

  Louise rapport var utskickad sedan tidigare.    
 
Beslutades att starta upp en ny stängd Facebook-grupp för TUPs 
förtroendevalda för att lättare dela med sig av information om vad som 
händer i de olika nämnderna.  
 
Beslutades att Brottsofferjouren ska få ett bidrag från TUP. Rita ordnar 
med inbetalningskort.  
 
Beslutades att vi endast ska ta emot halva bidraget från 
kyrkofullmäktige eftersom att vi inte använder hela bidraget samt att 
Borgerligt alternativ gör på samma vis.  
 
Beslutades att de personer i kommunfullmäktigegruppen som vill ha 
tidningen ”Dagens Samhälle” ska få den på partiets bekostnad.  
 

§6 Brev från TTP (info) 
Carl redogjorde för ett brev från TTPs ordförande Michele Di Dato.  TTP 
känner sig motarbetade av kommunen. TUPs ledamöter i kultur- och 
fritidsnämnden, Therese och Gunnel, driver frågan. Ett möte är inbokat 
med TTPs ordförande.  

 
TTP önskar även en ytterligare fotbollsplan på Brantbrink. Idag åker 
barnen till Broängen, Storvreten, Banslätt, och Trägårdstadsskolan när 
det är fullt på Brantbrink (kan ibland vara upp till 150 barn på planen 
samtidigt). En ny fotbollsplan finns inritad sedan 2007 så det är en 
prioriteringsfråga.  Denna fråga skulle vi kunna interpellera kultur- och 
fritidsnämndens ordförande om.  

 
§7 Årsmöte 13 mars (beslut)   

Carl har sedan tidigare skickat ut årsmöteshandlingar som har godkänts 
per mejl.   
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Beslutades att i budgeten ändra rubriken ”avsättning valrörelsen” till 
”kampanjkassa”. Detta eftersom att vi kan behöva ta del av dessa 
pengar tidigare, t ex om det blir en folkomröstning eller liknande.   
 
Beslutades att styrelsens förslag till årsmötet är att avsätta 300 000 kr 
per år till kampanjkassan. Beslutades även att föreslå en oförändrad 
medlemsavgift för 2019.  

 
§8 Lokala partiers kongress 30 mars (beslut)  

Lokala Partiers Nätverk bjuder in till kongress lördagen den 30 mars 
2019, kl 9:30 -16:00 i Huddinge kommunhus. 
 
LPN vill se fler medlemmar och bjuder därför på konferensen inkl enkel 
frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Anmälan görs senast den 1 mars. 
Beslutades att Anders, Camilla och Carl ska delta på kongressen.  

 
§9 Övriga ärenden  

Camilla presenterade förslag på ny gåvo- och representationspolicy som 
delvis är baserad på Botkyrka församlings policy. Beslutades att den ska 
bordläggas och diskuteras vidare.   

  
Beslutades att vattenutdelning vid pendeltåget ska genomföras i juni.  

 
Det fanns inga övriga ärenden.  

 
§10 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 3 april, kl 18.30 på 
restaurang Akvarellen.  
 
Camilla tackade styrelsen för den här tiden och styrelsen tackade även 
Camilla och aviserade att en avtackning kommer ske i samband med 
årsmötet. Camilla förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet   Justeras  

 
 
  Carl Widercrantz   Camilla Jägemalm 

   
  

 


