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           Protokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Tisdag 1 februari 2022 

 Via TEAMS, kl. 19.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Ammi Carlson-Estrada (adjungerad) 
Camilla Jägemalm – Lämnade 19.30 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  

  
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes 
 
§3 Godkännande av dagordning  
  
 Dagordningen godkändes. 

 
§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 
 Föregående protokoll godkändes 
 
§5 Information från POLSEK (Ammi)  
     

Ammi informerade om att hon tillsammans med Carl och Anders håller 
på och sammanställer dokumenten till årsmötet.  
 
Carl informerade om att årsmötet måste hållas i Mars enligt stadgarna. 
Carl föreslog att vi skulle genomföra årsmötet på samma sätt som förra 
året genom poströstning. 
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Det beslutades att årsmötet ska ske genom poströstning ifall inte 
Folkhälsomyndigheten ändrar restriktionerna och öppnar upp för 
fysiska möten från den 9e februari. Folkhälsomyndigheten kommer att 
meddela de nya restriktionerna denna vecka.  
 
Staffan påpekade att medlemmarna ska ha 10 dagar på sig för att titta 
på handlingarna innan de röstar så vi måste se till att vi genomför 
årsmötet senast i mitten av Mars. 

 

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan och Medlemsbrev 
Anders rapporterade om senaste nytt 
 
Vi har påbörjat registreringen av medlemmarna i Fortnox. Agneta 
Hallberg kommer att hjälpa oss att starta upp fakturahanteringen i 
Fortnox. Troligen kommer vi bli debiterade en summa för detta arbete. 
 
Vår Facebooksida för Tullingepartiet ligger just nu nere. Anders 
personliga mejlkonto blev kapat och någon i Vietnam la upp otillbörliga 
bilder på vår Facebooksida och då tog Facebook bort sidan. 
 
Anders har lagt mycket tid på att försöka få tag på någon ansvarig på 
Facebook för att reda ut detta. Det är väldigt svårt att nå fram till de 
ansvariga på Facebook.  
 
Vi diskuterade möjligheten att starta upp en ny Facebooksida för 
säkerhets skull ifall vi inte får i gång den vi har nu. Christian påpekade 
att vi bör ha en administratörsinloggning som inte är kopplad till någons 
privata konto. Kanske kan Tullingepartiet som förening ha ett 
Facebookkonto.  
 
Det beslutades att Per, Christian och Carl ska utgöra en arbetsgrupp för 
Facebook. 
 
 
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook   
   Louise ekonomiska rapport.   

 
Louise gick igenom den ekonomiska rapporten. Hon efterfrågade 
budgeterade utgifter för året. Anders, Carl och Ammi ska återkomma 
med dessa. Vi har i nuläget 1100 000 kr i kassan och vi kommer att få in 
ca 600 000 kr i partistöd under året. Ett av dessa partistöd kommer 
betalas först efter valet. 
 
I de 1100 000kr ingår inte utgifterna för jackorna (ca 29 000 kr) samt 
Anders dator (ca 12 000 kr) som betalades nu i slutet av januari. 
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c) Medlemsvård och rekrytering 
     

Alla var överens om att vi snart måste planera inför vårt stora 
medlemsmöte. Plats och vad som ska tas upp. Vi avvaktar just nu och 
hoppas att Folkhälsomyndigheten lättar upp restriktionerna så att det 
blir möjligt att ha ett fysiskt möte. 
 
Anders tog upp frågan om Familjemedlemskap. Idag räcker det med att 
en i familjen betalar men alla kan vara medlemmar. Det kan bli ett 
problem eftersom medlemsregistret då skiljer sig från 
faktureringsregistret. Det är också så att det bara är den som betalar 
som får rösta. Det vore enklare om alla betalade och alla fick rösta dvs 
ifall det bara fanns en typ av medlemskap. 
 
Staffan menade att om detta ska ändras så måste vi ta upp det på 
årsmötet. Han sa också att om detta ska ändras så får det börja gälla 
från och med nästa år. 
 
Carl, Christian, Per och Lasse tyckte också att vi ska slopa 
Familjemedlemskap men att vi får ta den frågan efter valet. 
 
Louise tyckte att det skulle underlätta om alla har ett eget medlemskap. 
Alla familjemedlemmar har inte samma efternamn och det gör att det 
ibland är svårt att veta vilken faktura en betalning avser. Man kan få en 
betalning från en Andersson men det är Pettersson som står som 
medlem. 
 
Ammi och Louise ska skriva ihop ett förslag till hur och varför vi 
avskaffar familjemedlemskapet nästa år till årsmötet. 

 
 
§7  Planering inför kommunalvalet 2022 
  
a, Staffan informerar om valberedningens arbete. 

 
Frågan uppstod om Elisabet Thorén kan stå med på valsedeln ifall hon 
arbetar som konsult åt Tullingepartiet. Styrelsen beslöt att hennes 
uppdrag inte hindrar henne från att stå med på valsedeln. 
 Anders Thorén deltog inte i beslutet på grund av jäv. 
 
En arbetsgrupp inför valet utsågs 
 
Det beslutades att Anders, Carl och Elisabet ska utgöra en arbetsgrupp 
inför valet. Gruppen kommer att ta in olika personer då och då för att 
avhandla mer specifika frågor. Tex skulle man kunna ta in någon från 
Utbildningsnämnden ifall man ska skriva något om skolan osv. 
 
Christian tyckte att det var bra att vi har denna arbetsgrupp men att vi 
också måste ta in nya och yngre förmågor som börjar engagera sig. 
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Lasse tyckte också att det var bra med arbetsgruppen men menade att 
styrelsen är den som måste vara ansvarig för valarbetet.  
 
Carl förklarade att de tidigare arbetat i en mindre arbetsgrupp när det 
gäller valet och kampanjmaterialet till valet men att man hela tiden 
stämmer av med styrelsen. Förutom avstämning på styrelsemöten så 
kan man också stämma av arbetet som gruppen gör via mejl.  
 
Anders sa att det är lättare att arbeta i en mindre grupp annars blir det 
för mycket diskussioner. Han och Carl är väl insatta i politiken och 
Elisabet kan media och marknadsföring. Budskapen ska ju sen 
naturligtvis tas upp i styrelsen så att alla får säga sin mening.  
 
Styrelsen måste också få del av valplattformen som arbetas fram så att 
den kan ta ställning till de kostnader som den kommer att medföra. 
 
Hur påverkas valkampanjen av pandemin? 
 
Staffan tog upp att vi kanske inte kommer att kunna genomföra 
valkampanjen på vanligt sätt. Om vi inte får stå i valstugor och 
genomföra aktiviteter där vi träffar människor så måste vi nå ut till dem 
på något annat sätt.  
 
Staffan föreslog att man skulle kunna ha en telefonservice där man får 
möjlighet att fråga ledamöterna i de olika nämnderna vad vi  
Tulllingepartiet tycker om tex Skolan.  
 
Anders föreslog att vi i så fall skulle kunna skicka ut en information om 
detta, kanske i vår broschyr och ange namn, telefonnummer och tid då 
man kan ringa och ställa frågor. 
 

b, Vi måste rapportera in till valmyndigheten vilka som får beställa 
valsedlar senast 28 februari. Det beslutades att följande personer utses 
som behöriga att beställa valsedlar för Tullingepartiets räkning: 

 
  Carl Widercrantz 
  Anders Thorén 
  Staffan Teste 
 

Styrelsen beslutade att denna punkt ska betraktas som omedelbart 
justerad. 
 
Vid protokollet: Ammi Carlson-Estrada  Justeras: Staffan Teste 
 
 

c, Genomgång av mötet med våra förtroendevalda den 22 januari. 
 

Det var många intressanta synpunkter som kom fram på mötet med 
våra förtroendevalda den 22 januari. Vi hann dock inte diskutera alla de 
punkter som vi önskade. 
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Vi bestämde att nästa möte ska handla om Trygghet och tillit i 
samhället. Ammi ska försöka hitta en lämplig dag i vecka 7 och 
återkomma med ett förslag. Tanken är att ha ett möte som börjar kl 
19.00 och slutar senast kl 20.30. 
 
Opiniunsundersökning 
 
Under mötet med våra förtroendevalda den 22 januari så var det flera 
som tyckte att vi skulle göra en opinionsundersökning.  Styrelsen 
verkade överens om att det blir för stressigt att genomföra en 
opinionsundersökning innan valet. Lasse, Christian och Anders 
ifrågasatte också vad man kan få ut av en opinionsundersökning. 
Camilla hade skickat ett mejl till mig innan mötet eftersom hon inte 
skulle hinna vara med på denna punkt. Hon tycker att vi ska ha en 
opinionsundersökning.  Styrelsen beslöt att ej genomföra en 
opinionsundersökning före valet. 

 
  
§8 Aktuella frågor   

   
Kan vi besluta att vi anlitar Elisabet Thorén som konsult för olika 
uppdrag när det gäller utformning av kampanjmaterial inför valet? 
 
Styrelsen beslöt att anlita Elisabet Thorén som konsult för olika uppdrag 
när det gäller kampanjmaterial och media inför valet.  Styrelsen beslöt 
även att konsultavtalet med Elisabet Thorén innebar att hon ersattes 
med 1000 kr i timmen plus moms dvs 1 250 kr. per timme. 
Anders Thorén deltog inte i beslutet pga. jäv. 

 
Lasse och Carl tyckte att det var jättebra att Elisabet vill arbeta med oss 
eftersom hon har så mycket erfarenhet av media och Tullingepartiet. De 
tog upp frågan om hur vi kan budgetera kostnaderna för hennes arbete. 
Staffan tog upp att vi just nu inte riktigt vet vad som behöver göras. 
 
Anders föreslog att vi ska göra en grov planering av aktiviteter inför 
valet med utgångspunkt från vad vi gjorde under valet 2018. Då vet vi 
bättre vad som behöver göras och då kan Elisabet komma med en offert 
utifrån den planeringen. Det uppdrogs år Carl att diskutera med Elisabet 
beträffande enhelhetsoffert från Elisabet över kommande arbete om 
det var möjligt. Styrelsen fick sedan besluta i frågan. 
  
 
 

§9 Övriga frågor 
   
  Vad har hänt med Sopberget? Vad fanns det i soporna? 
   

Staffan informerade om ett program i TV 4 där man undersökt en privat  
brunn som ligger in närheten av soptippen i Kassmyra. Kommunen har 
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vägrat att betala för undersökning vattenkvalitén i de privata brunnar 
som ligger nära soptippen. TV4 redogjorde för  en analys som visade att 
vattnet hade mycket dåliga värden. Staffan sa att vi måste bevaka vad 
som händer i det här ärendet. 
 
Anders tog upp ett ärende där Ove Högberg överklagat ett beslut till 
Mark och Miljödomstolen beträffande utsläpp av giftiga ämnen nära 
Haninge kommun och sjö.  Ove Högbergs uppfattning var att domslut 
visade på miljöbrott. Staffan skulle titta på ärendet. 
 
Staffan tog också upp problemen med PFAS i marken i Riksten. Per 
menade att kommunen jagar Försvarsmakten i den här frågan och vill 
att de ska betala för saneringen av marken. Försvarsmakten vill 
förhindra mer urlakning genom att täcka marken. Per menade att 
egentligen så är detta ingen bra lösning och det vet alla. Den förorenade 
marken borde fraktas bort men det blir för dyrt.  
 
Christian tog upp att även om utbyggnaden i Riksten stoppats på flera 
ställen så har också många bygglov beviljats. Per tyckte att man borde 
ta upp frågan ifall utbyggnaden borde stoppas. Christian höll med 
speciellt med tanke på att det är många barnfamiljer som flyttar dit. 
 
Staffan sa att Försvarsmakten borde betala skadestånd eftersom de 
förstört Tullinges dricksvatten.  
 
Per ska återkomma i frågan om PFAS och hur vi ska agera efter nästa 
nämndmöte i Tekniska nämnden. Då vet han mer. 

 
Staffan tog slutligen upp att om man vill ändra dag för de planerade 
möten som vi har under 2022 så ska man ta upp det i god tid på 
styrelsemötet så att vi slipper göra ändringar med kort varsel. 
 
 

 
 
 

§10 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 2 Mars 2022.  
 
Styrelsemöten för 2022:  

  2 Mars 

4 april 

26 april  

1 juni 

29 augusti  
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27 september 

19 oktober  

21 november  

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  
 
 
Ammi Carlson-Estrada   Staffan Teste 
 


