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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

tisdag 29 januari 2019 

 Restaurang Akvarellen, kl 18.30 – 19.30 

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

 Christian Wagner 
 
§1 Mötets öppnande  
 Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§2 Godkännande av dagordning 

Beslutades att punkten om årsmötet ska behandlas före stadgarna. 
Därefter godkändes dagordningen. 

 
§3 Genomgång/godkännande av föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkändes.  
 
§4 Information från POLSEK (Carl)   

Årsmötet diskuterades. Camilla berättade om Elizabeth Bushby som 
märkt av samma typ av påtryckningar som förra valberedning upplevde. 
Elizabeth menar att detta har påverkat det arbete som hon har försökt 
att göra som valberedning. Hon känner sig obekväm med situationen 
och väljer därför att lämna valberedningen och Tullingepartiet. Hon 
känner att processen är påverkad och upplever ingen tillit i att saker och 
ting går på rätt sätt. Beslutades att Carl skickar ut Elizabeths mejl till 
hela styrelsen samt att Camilla och Carl försöker få till ett möte med 
Elizabeth.  
 
I ljuset av detta meddelade Camilla att hon inte kommer att kandidera 
för ett nytt år som ordförande.  
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Mer information om kommande KS/KF-ärenden behandlas vid 
efterföljande möte med KF-gruppen.   
 
Carl rapporterade från utbildningsdagen på Lida.  

 
§5 Nya stadgar   

Stadgegruppens förslag på nya stadgar samt inkomna synpunkter 
behandlades. Beslutades att anta stadgegruppens förslag med några 
mindre justeringar. Per reserverade sig mot §16 och kommer att 
formulera ett yrkande som får behandlas på årsmötet.  

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
 Denna punkt utgick. 
 
b) Kommunikation – Media 
 Denna punkt utgick 
 
c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook  

  Louise ekonomiska rapport var utskickad sedan tidigare och godkändes.  
 
§7 Övriga ärenden  
 Det fanns inga övriga ärenden.  
 
§8 Nästa möte/Avslutning 

Nästa styrelsemöte beslutade till 27 februari, kl 18.30 på restaurang 
Akvarellen.  
 
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 
 

Vid protokollet   Justeras  
 
 
  Carl Widercrantz   Camilla Jägemalm 
 


