
   

Motionssvar till Kjell Sjöberg  
 

Motion 1 - Förändring av stadgar och organisation 
Styrelsen vill tacka motionären för en välskriven och bra motion och tycker det är 

positivt att medlemmar engagerar sig, känner sig delaktiga och kommer med förslag. 

 

Eftersom motionen väckte många frågor inbjöds motionären till ett styrelsemöte där han 

fick möjlighet att förklara och redogöra för sina förslag.  

 

Ett av motionärens förslag handlar om att utse fasta roller med uttalade ansvarsområden i 

styrelsen och den politiska organisationen.  

 

Styrelsen anser att dagens rollfördelning i praktiken är tydlig men att allt inte är 

formaliserat i skrift. För att göra tydligt vem som gör vad i organisationen föreslår 

styrelsen att en skriven roll- och ansvarsbeskrivning för ledamöterna tas fram. 

 

Styrelsen vill samtidigt poängtera att Tullingepartiet är en relativt liten och operativ 

organisation utan hierarkier. Arbetet i Tullingeparitet bygger helt och hållet på 

medlemmarnas engagemang och arbetet är frivilligt och obetalt med undantag av lön till 

heltidsanställd politisk sekreterare samt viss ersättning till gruppledare och 

nämndledamöter som betalas av kommunen.  

 

Med tanke på att Tullingepartiet växer är det en klok idé att skapa en mer formell 

organisation i enlighet med motionärens förslag. Styrelsen vill dock göra följande tillägg:  

 

• Ledamöterna i styrelsen ska väljas på två år men olika år så att de sitter omlott. 

D.v.s. hälften av ledamöterna väljs vid år 1 och den andra hälften väljs år 2.   

• Om ledamöter av olika anledningar slutar under mandatperioden så bör styrelsen 

ha möjlighet att inom sig fördela uppdragen som t ex sekreterare och kassör.  

• Gruppledare ska väljas av fullmäktigegruppen efter varje val. Vid omröstning gäller 

enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör dock lotten. 

• Politisk sekreterare ska utses av gruppledare, ordförande och vice ordförande.  

• Nomineringsprocessen till valsedel ska formaliseras enligt följande: året före valår 

ska styrelsen utse en valberedning bestående av tre personer som själva inte 

aspirerar på valbar plats på listan. Valberedningen tar emot nomineringar och 

lägger sedan fram ett förslag till valsedel som efter godkännande av styrelsen tas 

upp på den politiska stämman för fastställande.  



   
 

Ett annat av motionärens förslag går ut på att en politisk stämma skall hållas i direkt 

anslutning till föreningens årsmöte och behandla föreningens politiska inriktning för det 

kommande året. Styrelsen tycker att det är bra att separera förening och politik eftersom 

att det bidrar till en tydligare struktur på årsmötet.  

 

Vidare föreslår motionären att det ska utses talespersoner för olika kunskapsområden. 

Styrelsen anser att det är bra om olika personer syns utåt. Det visar att vi är ett brett 

parti bestående av många engagerade Tullingebor. Styrelsens förslag är att den av de 

förtroendevalda som är intresserad av att vara talesperson inom ett specifikt område ska 

anmäla sitt intresse för detta till gruppledaren eller den politiska sekreteraren. Vid samtal 

från t ex media kommer sedan gruppledaren eller den politiska sekreteraren att avgöra 

vem i organisationen som är bäst lämpad att  

besvara frågan.  

 

Motionären föreslår att Tullingepartiet ska utse en säkerhetsansvarig. Allt förebyggande 

säkerhetsarbete är bra. Styrelsen anser att det är positivt med ökad kunskap om hur olika 

risksituationer ska hanteras. Under en valrörelse kan olika händelser inträffa, t ex att 

valarbetare hotas eller att valstugan vandaliseras.  

 

Vid ett valår är det viktigare än någonsin att ha en stark organisation med tydliga roller. 

Det ger oss möjlighet att fokusera på valrörelsen och göra ett så bra valresultat som 

möjligt.  

 

Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta  

att  tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens tilläggsförslag    

 
 
Motion 2 - Policy Sociala medier 
Sociala medier och inte minst Facebook är ett viktigt verktyg för att snabbt bemöta 

argument och nå ut med Tullingepartiets budskap. Styrelsen instämmer med motionären 

om vikten av en tydlig policy för sociala medier. Styrelsen har tidigare diskuterat förslag 

på riktlinjer och föreslår därför att motionen ska anses besvarad.  

 

 



   
För att undvika att policyn blir en hyllvärmare vill styrelsen att dokumentet kontinuerligt 

diskuteras och revideras. Styrelsen anser att motionärens förslag är ett bra 

grunddokument som sedan kan utvecklas och förbättras. Det är viktigt att styrelsen får 

frihet att revidera policyn under pågående verksamhetsår.   

 

Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta  

att      motionen ska anses besvarad  
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