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     PROTOKOLL 
från 

 STYRELSEMÖTE  

i 

TULLINGEPARTIET, TUP 

   

Tid:  torsdag den 8 mars 2018, 18.30–20.30 

Plats:  Medborgarkontoret i Tullinge centrum     

Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande 

  Louise Linder  

Anders Thorén  

Carl Widercrantz, POLSEK  

Per Börjel   

Elisabet Thorén 

Christian Wagner  

Fredrik Ahlinder  

Rita Ilomäki      

  

§1 Mötets öppnande  
Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.   
 

§2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.   
 
§3 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Protokollet godkändes.   
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§4 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders rapporterade om arbetet med nya hemsidan. Allt verkar fungera som önskat. 
En ny plugin har dock inneburit att Anders och Per har fått gå igenom informationen 
på alla nuvarande medlemmar för att sedan kopiera och klistra in det manuellt.  
 
Mycket av innehållet från gamla sidan är nu uppdaterat på den nya hemsidan. Anders 
ska skicka ut ett mejl till alla medlemmar och uppmana dem att ta med sina 
smartphones till årsmötet för att få möjlighet till en förhandstitt på nya hemsidan.  
 
b) Kommunikation – Media  
Elisabet redogjorde för senaste nytt i media. Bland annat har Pers debattartikel om ett 
maktskifte i Botkyrka publicerats i Direktpress. I artikeln skriver Per följande ”de 
borgerliga ska inte räkna med stöd från oss i Tullingepartiet, vi kommer söka 
samarbeten som leder mot en egen kommun”.  
 
Påskfoldern bestående av fyra sidor är klar och presenterades av Elisabet.   
 
c) Ekonomi – Budget    
Louise redogjorde för ekonomin.  

 
§5 Inför årsmötet  
 Diskuterades gällande hur vi ska hantera årsmötet 14 mars gällande dagordning och
 olika scenarier m.m. 
 
 Camilla redogjorde för bakgrunden med Kjell Sjöbergs motion och alla mejlturer som 
 varit sedan dess.  
 
 Beslutades att styrelsen ska stå kvar vid det ursprungliga beslutet om att tillstyrka 
 motionen men att vi ska göra en tilläggskrivelse som förtydligar att styrelsens 
 tillstyrkande inte innebär ett tillstyrkande till ändrade stadgar. Det är styrelsens 
 uppfattning att motionens avsikt, med tilläggen i styrelsens skrivelse, uppfylls inom 
 nuvarande stadgar om årsmötet uppdrar åt styrelsen att inom sig utse de roller som 
 styrelsen finner lämpligt, vid ett konstituerande sammanträde. Samt att dessa roller 
 tydligt kommuniceras till medlemmarna. Styrelsen anser dock att en översyn av 
 stadgar och organisation är nödvändig och att en sådan översyn bör göras efter valet.  
 
§6 Valrörelsen 2018   

Planerades inför påskaktiviteten vid pendeltåget måndag 26 mars. Vi kommer att dela 
 ut påskfoldrar kl 06.00-10.00 samt kl 13-15. Det som blir över kommer Camilla att dela 
 ut vid ICA Riksten samma kväll. Finns det ytterligare material kvar kommer Louise att 
 ta en vända i Tullinge Centrum på torsdag. 
 
§7 Övriga ärenden   

Det fanns inga övriga ärenden. 
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§8 Nästa möte/Avslutning 
 Nästa möte beslutades till onsdag 4 april, kl 18:30, på Medborgarkontoret. 
 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
  

Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm  

 

 
 


