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           Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Tisdag 2 Mars 2022 

 Restaurang Tullen, kl. 19.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Ammi Carlson-Estrada (adjungerad) (del av tiden) 
Camilla Jägemalm 

 Rita Ilomäki 
Christian Wagner 
Lena Tikkanen  

 
Frånvarande: Per Börjel 
  
 
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
  
 Staffan delade ut blommor till Anders som fyllt 75 år och till Ammi som

  avslutat sitt vikariat som politisk sekreterare när Carl har varit 
  föräldraledig.  

 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes.  
 
§3 Godkännande av dagordning  

  Carl anmälde två övriga frågor dels gällande valsedeln, dels gällande 
  att ändra datum för ett kommande styrelsemöte.   
 
  Lasse anmälde en övrig fråga gällande arbetsformer inför  
  valrörelsen.  
 
  Med dessa tillägg godkändes dagordningen.  
 

§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes.  
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§5 Information från POLSEK (Ammi/Carl) 
    Carl hälsades välkommen tillbaka efter sin pappaledighet. Ammi och 
 Carl kommer att stämma av arbetet så att Carl får all information som 
 han behöver för att kunna återuppta sitt arbete som politisk sekreterare 
 för partiet. 

 
Carl ska ta kontakt med Skansentåget för att boka in tåget vid två 
tillfällen under valåret.  
 
Torsdag 3 mars har Carl ett informationsmöte med Länsstyrelsen 
gällande valsedelsbeställning.  
 
Beslutade att boka gruppfotografering av medlemmarna lördagen den 
19 mars kl. 12-13 i Parkhemsskolan.   

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan och Medlemsbrev 
Anders rapporterade om senaste nytt. Tullingepartiets Facebook-sida är 
kapad sedan en tid tillbaka och vi försöker att lösa detta. Tyvärr är det 
svårt att nå Facebook. Med anledning av detta träffar Anders SVT den 3 
mars.  
 
Utsändning av broschyr till alla hushåll i Tullinge pågår. Broschyren är 
den som styrelsen enhälligt beslutat att skicka ut. 
 
Efter utskicket följer Anders upp antalet visningar av TUPs filmer på vår 
Youtube kanal. 
  

b) Ekonomi – Budget – Facebook   
   Louise presenterade sin ekonomiska rapport.   
 
  Louise meddelade att jackorna och broschyren är betalda.  
 
  Louise meddelade att hon slutar i styrelsen och därmed även sin roll 
  som kassör efter årsmötet.   
 
  Anders visade att kostanden för trycksaker från förra valrörelsen gick 
  på 78 000 kr. Det är därmed distributionen som är dyr.  

 
c) Pendeltågsstation och fullmäktige 

  Det har varit artiklar i ”Mitt i Botkyrka” gällande ny uppgång till 
  pendeltågsstationen. Frågan har även debatterats i  
  kommunfullmäktige. Det är ungefär samma pajkastning som inför 
  varje val.   
 
  Anders och Dick träffade det ansvariga regionrådet, Kristoffer Tamsons 
  (M), i samband med överläggning av namnunderskrifter mot Skipstop 
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  för ett antal år sedan. Vi ska försöka få till ett nytt möte med Tamsons 
  gällande pendeltågsuppgången.   
 
  Ammi tog upp idén om att genomföra namninsamlingar för olika frågor. 
  Poängterades dock att det är viktigt med kvalitét på namninsamlingen 
  för att en sådan ska få slagkraft.   
 
  Nils-Bertil har klippt ihop en film från senaste kommunfullmäktige. 
  Beslutades att filmen ska skickas ut till styrelsen och KF-gruppen. Innan 
  den sprids vidare behöver vi dock kolla upp fakta gällande ett 
  planbesked från 2019.  
 
 

d) Medlemsvård och rekrytering 
Diskuterades inför vårt stora valupptaktsmöte. Beslutades att mötet i 
första hand bör planerats till Falkbergsskolan den 12 maj kl. 18:30. Om 
Falkbergsskolan inte går att boka bör mötet ske i Parkhemsskolan.  

 
§7  Planering inför kommunalvalet 2022 

  Staffan informerade om valberedningens arbete.  
 

Genomgång gjordes av mötet med våra förtroendevalda den 16 
februari. 
 
Beslutades att den arbetsgrupp som ska ta fram foldrar m.m. inför valet 
ska bestå av Anders, Carl och Lasse.  Gruppen får även i uppdrag att 
anlita en extern copywriter. Elisabeth har avsagt sig sitt uppdrag.  
 
Arbetsgången är att styrelsen ger ett uppslag som arbetsgruppen 
arbetar med. Arbetsgruppen redovisar sitt arbete till styrelsen. 
Arbetsgruppen kan även lämna material till styrelsen för att få in 
synpunkter. Styrelsen skall dock inte involveras på detaljnivå, 
arbetsgruppen har mandat att arbeta fram en produkt. Arbetet måste 
kunna löpa på i god takt.  
 
Föreslogs att vi ska skicka ut ett medlemsmejl gällande problemen med 
distributionen av ”Mitt i Botkyrka”. Medlemmar som inte får tidningen 
bör anmäla det.  
 
Christian föreslog att vi bör arbeta med flera små annonser, i stället för 
stora helsidor. Att dela upp krutet på tre småsidor i stället för en helsida 
ger bättre resultat, enligt Christian. Arbetsgruppen funderar vidare på 
detta upplägg.    
 
Beslutade att vi ska göra en ny aktivitet till påsk. Vi ska dela ut en påse 
med frö och en anvisning om hur man kan så det. Viktigt att det är 
prisvärt och bra kvalitet. Vi bör beställa ca 1000 förpackningar som 
delars ut tillsammans med en folder. Christian och Louise undersöker 
lämpliga frön som kan beställas.  
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§8 Aktuella frågor   

   
  Årsmötet  
  Förslag på årsmöteshandlingar har skickats ut. Carl justerar 
  handlingarna efter synpunkter från styrelsen. Årsmöteshandlingar kan 
  beslutas per capsulam.  
 
  Beslutades att frågan om stadgeändring sparas till nästa årsmöte när vi 
  kan träffas fysiskt. 
 

Staffan presenterade en tidsplan för årsmötet som godkändes av 
styrelsen. Beslutades att genomföra poströstning i enlighet med den 
modell som användes förra året. Slutdatum för inlämning av 
röstblanketter är den 31 mars. 
 
Vi hade tidigare beslutat att vi skulle avskaffa familjemedlemskap, 
främst av administrativa skäl. Beslutades att genomföra ändringen på 
följande sätt: vi går ut med information till medlemmarna där det 
framgår att den som vill ha separat information till sin mejlkorg behöver 
bli medlem. Denna information ska kopplats till att vi inför ett nytt 
medlemsregister.  
 
Förslag från Therese Lind om röstning om motioner 
Therese föreslår styrelsen att diskutera frågan om samtliga motioner 
ska godkännas av fullmäktigegruppen för att de ska få lämnas in med 
Tullingepartiets namn och logga.   
 
Faktum är att vi arbetar på just detta sätt redan idag. Beslutades att 
förtydliga arbetsformerna för fullmäktigegruppen. En majoritet av 
gruppen ska stå bakom ett förlag för att det ska skickas in från 
Tullingepartiet.  
 

§9 Övriga frågor 
Camilla var närvarande vid utskottet Botkyrka som Plats fredagen den 
25 februari. Det framkom mycket information om Infart Riksten, 
pendeltåget och andra frågor som rör planering och infrastruktur i 
Tullinge. Beslutades att vi anordnar ett särskilt Teams-möte där Camilla 
får möjlighet att informera om de frågor som togs upp där.  
 
Camilla ordnar med bakgrundsinformation som kan skickas ut innan 
mötet. Carl och Camilla återkommer med förslag på datum.  
 
Beslutades att Tullingepartiet inte ska delta på marknadsdagarna i 
Tullinge Centrum då dessa inte ger så mycket. Vi ska i stället satsa på 
egna aktiviteter där vi når fler Tullingebor.  
 
Förslag på valsedel (sista versionen) har skickats ut till styrelsen. 
Beslutades att byta plats på sjuan och åttan (Mimmi och Nils-Bertil). 
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Med den ändringen godkändes valsedeln. Nästa steg är att skicka ut 
valsedeln till medlemmarna som en information.   
 
Anders informerade om beställning av vattenflaskor för utdelning vid 
Tullinge statin. Vattenflaskorna ska levereras till Janna Ljungs garage där 
vi får möjlighet att förvara valmaterial. Vi behöver dock ordna med 
pallar som kan läggas ut på golvet i förrådet.    
 

 
§10 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 4 april 2022.  
 
Beslutades att flytta mötet som skulle genomföras den 26 april till 25 
april.  
 
Styrelsemöten för 2022:  

4 april 

25 april  

1 juni 

29 augusti  

27 september 

19 oktober  

21 november  

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 


