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               Protokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Måndag 16 januari 2023 

 Restaurang Tullen, kl. 18.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Rita Ilomäki 
Christian Wagner 
Lena Tikkanen  
Mats Westerberg  

 
Frånvarande: Per Börjel 
 

§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 Rapport från gemensam konferens med Moderaterna 14 januari 

Rapporterades från möte på Lida. Till den gemensamma konferensen 
med Moderaterna bjöds alla 2:e vice ordförande respektive

 nämndgruppledare in för att delta.  
 
Bland annat diskuterades hur vi kan ha en bra samverkan och dialog i 
nämnderna. Lennart Kalderén höll ett föredrag om 
sammanträdesteknik. Dagen avrundades med gemensam lunch.  
 

§6 Information från POLSEK (Carl) 
Rapporterades från budgetdebatten i kommunfullmäktige.  
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Helena Jonasson har presenterat ett motionsförslag gällande fler 
socialsekreterare som jobbar direkt ute på skolorna i Botkyrka. Det 
borde finnas en socialarbetare knuten till varje skola i åtminstone de 
skolor som finns i utsatta områden. Självklart behöver det inte vara 
några heltidstjänster men gärna någon gång i veckan så att samma 
person kommer tillbaka kontinuerligt. 

 
Carl redogjorde för ett studiebesök vid Sollentuna kommunhus. 
Sollentuna har nyligen renoverat sitt kommunhus som är byggt ungefär 
samtidigt som Botkyrkas kommunhus.  
 
Carl, Anders och Sture Nordberg kommer att genomföra ett 
studiebesök på Stockholms fordonstekniska gymnasium. Den som är 
intresserad av att följa med anmäler sitt intresse till Carl. 
 
Anders, Carl, Per och Mats försöker få till ett möte med 
Trafikregionrådet Anton Fendert (MP). Syftet är att lobba för en ny 
pendeltågsuppgång samt Kjell Forsheds idéskiss.  
  
Martin Inglot, gruppledare SD, tar time out p.g.a. turerna kring hans 
bostadsort.  
 
Partiet Nyans har fått en politisk vilde. Vi inväntar behandling av 
överklaganden gällande partiledarens valbarhet till kommunfullmäktige. 
 

§7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan  
Anders redogjorde för de problem som vi haft med Mailpoet och utskick 
till medlemmarna. Nu ska det vara möjligt att skicka ut medlemsbrev 
igen utan att dessa hamnar i skräpkorgen hos mottagarna.  
 
För att avklara problemet och få tillgång till support var vi tvungna att 
beställa businessversionen av Mailpoet. En månad kostade 140 kr.  
Från 27 januari kan vi ha den versionen på årsbasis för att få support.  
 
Redogjordes för omläggningen till det nya faktureringssystemet Fornox. 
145 medlemsavgifter har trillat in.   
 
Den som inte har betalat sin medlemsavgift ska ändå kunna följa vad 
som händer på hemsidan.   
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook 
Mats redogjorde för ekonomin. 
 
Bankbehörighet (möjlighet att se Tullingepartiets konton) är tecknat för 
Agneta Hallberg som hjälper oss med bokföringen. Behörighet ska även 
ordnas till Anders. 
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c) Media och kommunikation  
Carl redogjorde för senaste nytt i media. Insändare om simhall i Riksten 
har publicerats.  

 
Vi ska lämna in både en motion och insändare om det tomma 
cykelgaraget vid Tullinge station.   

 
Vi ska göra ett nummer av att det är 10 år sedan centrumskissen 
presenterades men att ingenting har hänt.  

 
Vi kan använda annonstavlan vid Tullinge station för att annonsera 
gällande det tomma cykelgaraget, centrum och busstationen med mera.   

 
 §8 Möten med förtroendevalda  

Carl och Anders planerar för både enskilda möten med de 
förtroendevalda samt ett stormöte som kan ske när väl nämnderna har 
haft ett antal sammanträden.   

 
§9 Förberedelser för årsmötet  

Carl redogjorde för planeringen inför årsmötet. Agenda, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget med mera ska tas 
per capsulam.  
 
Årsmötet är planerat till den 15 mars på Bio Sländan. Sammanträdet 
startar kl. 19.  

 
§10 Övriga frågor 

Diskuterades gällande val av ersättare till STORSTHLM. Per som är 
ersättare har förhinder att delta på förbundets enda möte under 
mandatperioden. Per kommer därför att avsäga sig uppdraget. Både 
Anders och Christian är intresserade av ersättarposten. Formellt ska KF-
gruppen avgöra vem som efterträder Per.   

 
Vi ska planera för aktiviteter till våren, till exempel ponnyridning, 
korvgrillning och tipspromenad. Vi kan förslagsvis göra en aktivitet vid 
Maden på våren och sedan en aktivitet vid Riksten på hösten.  

 
Camilla visade en vikbar påse med tryck. Beslutades att vi ska ta fram en 
sådan påse med TUP-tryck för utdelning till Tullingeborna.  

 
§11 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 8 februari 2023.  
 

Styrelsemöten för 2023:  
  8 februari  
  8 mars 
  5 april 
  3 maj 
  31 maj 
  6 september 
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  4 oktober 
  18 oktober 
  22 november 
 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 

 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 


