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           Protokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Måndag 29 augusti 2022 

 Restaurang Tullen, kl. 19.00 – 20.30 

Kallade: Staffan Teste 
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  
Mats Westerberg  

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

 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes.   
 
§3 Godkännande av dagordning   

  Lasse anmälde en övrig fråga om Salemjämförelsen.  
 

Frågan om en förhandlingskommission efter valet sattes också upp som 
en övrig fråga. 

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

Carl rapporterade om följande:  

- Retorikutbildningen på Lida var lyckad.  

- Brev till förstagångsväljare är utskickade.  
- Brev till alla hushåll i Tullinge är förberedda.   

- Affischering fortsätter kontinuerligt.  

- Reklamtavlan på Tullinge station (Clear Channel) har varit 

uppskattad.  

- Nya medlemmar har tillkommit. Anders och Carl ska träffa dem.  
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- Botkyrkas valbuss för förtidsröstning har vandaliserats.   

 
§6  Kommunalvalet 2022  
 Rapporterades om följande: 
 

- Carl fortsätter arbeta med bemanning av valstugorna.  
- Vi behöver nya banderoller för utdelning av valsedlar på valdagen.  
- Beslutade att till valvakan på Akvarellen ska vi bjuda in valarbetare 

med respektive. TUP bjuder på mat och alkoholfri dryck.  
- Anders har skickat brev till Ebba gällande situationen med 

buskörning på Riksten.  
- Den sista (stora) foldern har distribuerats till alla hushåll i Tullinge.   
- TUP deltar på aktivitetsträffar där politiker får möjlighet att gå en 

utbildning i hur man talar lättförståeligt. Efter utbildningen 
genomförs politikercafé med deltagare från daglig verksamhet och 
som bor i gruppboenden, serviceboenden osv   

- TUP deltar i valdebatt om äldrefrågor 8 september.  

- TUP deltar i paneldebatt 7/9 på Tullinge gymnasium.  

Beslutade att insändaren med Salemjämförelsen ska skickas in till Mitt i 

Botkyrka.  

§7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan  
Anders rapporterade om senaste nytt. Hemsidan uppdateras inför valet. 
Vi är även aktiva och anpassar innehållet på sociala medier.  
  

b) Ekonomi – Budget – Facebook     

Det är ett ökat engagemang på Facebook och Instagram. Flera personer 

gillar Tullingepartiets olika inlägg.  

 

För av styrelsen beslutade inköp hänvisas Mats Westerbergs 

ekonomiska rapporter som bifogas till protokollet. 

 

Beslutades att Inger och Dick ska få köpa den ena valstugan för 5000 kr.  

 

Vi betalar 6 400 kr för transport av valstugor. Beslutades att Haninge 

transport får i uppdrag att göra detta. 
 

c) Media och kommunikation  
 Carl redogjorde för senaste nytt i media: 

- Inslag om kommundelningar på SVT.   
- TUP har uttalat sig om samarbeten efter valet: ”Eftersom 

Tullingepartiet är oberoende är vi beredda till alla samarbeten som 
för kommundelningsfrågan framåt” 

- Albin Tingstedt från Mitt i besöker vår valstuga i Riksten.  
- Anders intervjuad i Sveriges Radio. 
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- Anders intervjuad i Radio Botkyrka.   
- Beslutade om en egen bilaga i näst sista ”Mitt i” som kommer ut 

innan valet. 
- Rent i skogen har spelar in en reklamvideo med Anders.  

 
§8 Övriga frågor 

Carl rapporterade från möte med FBI Tullinge.  

Christian rapporterade från möte med Tullinge gym.  

 

Beslutades att utse en förhandlingsgrupp efter valet som ska bestå av 

följande personer: Anders, Carl, Per, Camilla och Klas Bovin (om han vill 

vara med). 
 

§9 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 27 september 2022.  
 
Styrelsemöten för 2022:  

  19 oktober 
  21 november 
 

Staffan Teste   Carl Widercrantz  


