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  Styrelseprotokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Måndag 30 augusti 2021 

 Online-möte via Teams, kl. 19.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste  
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz  
Ammi Carlson-Estrada (adjungerad) 
Camilla Jägemalm anlände vid ca 20.00 och var med på §7 och 
framåt 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  

 
 Ej närvarande: Louise Linder 

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

  Dagordning godkändes 
 

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

Ammi informerade om att hon läst igenom dokumentationen till 
mötena i de olika nämnderna och att hon försöker sätta sig in i 
nämndernas arbete samt övriga uppgifter. Hör gärna av er om ni 
behöver hjälp med något så hjälper hon till efter bästa förmåga. 

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   
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a) Hemsidan och Medlemsbrev 
Anders rapporterar om att det finns ett nytt verktyg för att hantera 
medlemsbrev och att han håller på att sätta sig in i det för att sen även 
kunna informera Ammi så att hon kan hjälpa till.  
 
Flygarmonumentet 
Facebookinlägget diskuterades samt frågan om att Tullingepartiets 
namn inte finns med på minnesstenen vid ICA Riksten. Anders kommer 
att ha ett möte med Kamratföreningen F18. Ammi skickar ett utdrag 
från Kamratföreningen F18 :s hemsida där de tydligt nämner 
Tullingepartiet som sponsor. 
 
Tullinge egen kommun hemsida? 
Anders betonade att hemsidan måste vara korrekt uppdaterad och att 
han och Ammi kommer att se över den så att den har bra och aktuell 
information inför valet 2022.  
 

 
b, Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport. 
 

Louise var inte närvarande och kunde inte gå igenom sin rapport.  Ammi 
kanske kan hjälpa till med den ekonomiska rapporten i framtiden. Per 
Börjel skulle skicka ett förslag på ekonomisk rapport som han gjort på 
excel till Ammi . Det bör framgå hur mycket som finns reserverat för 
valet 2022. 

 
Facebook  
  
Vi bör se över hur vi kan använda Facebook bättre för att nå ut till fler 
personer. 

 
 

 
c, Medlemsvård och rekrytering 
 

Anders pratade om medlemsrekrytering och vad vi kan göra för att få 
fler engagerade medlemmar. Anders har begärt ett adressregister på 
personer som flyttat in respektive flyttat till ny adress i Tullinge sedan 
2018. Tanken är att använda det registret och försöka besöka dessa 
personer genom dörrknackning. Larsgösta betonade att vi måste hålla 
oss till GDPR reglerna. Vi beslutade att Ammi ska samordna och fördela 
distrikt. Dörrknackning ska ske under september och oktober. Tanken är 
att man ska kunna bli medlem direkt och tex swisha betalningen. 

 
Anders hade också som förslag att vi skulle söka upp barn till 
medlemmar som flyttat hemifrån. Medlemsförteckningen ska skickas ut 
till alla i styrelsen så att man kan se ifall det är någon man känner där 
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man tror att det kan finnas familjemedlemmar som vill engagera sig i 
Tullingepartiet. 

 
Vi hade en diskussion om medlemsavgiften. Vissa var för att ta bort 
medlemsavgiften för att få fler medlemmar. Det fanns också ett förslag 
om att ha ett aktivt och ett passivt medlemskap där den aktiva 
medlemmen fick betala och också vara med att rösta. Den passiva 
medlemmen skulle bara få löpande information ifrån Tullingepartiet. 
Det beslutades att vi alla skulle fundera på de här förslagen.  

 
Anders tyckte också att vi borde utse en medlemsansvarig. 

 
 
 
§7  Planering inför kommunalvalet 2022 
 
 Carl betonade vikten av att vi får fram en valberedning och en valsedel. 

Vi ska skicka förslag på namn till valberedningen till Staffan. Carl 
informerade om att vi kan utgå från de gamla stadgarna så länge tills vi 
har möjlighet att ha ett fysiskt medlemsmöte 

 
 Staffan tyckte att medlemsmötet ska vara en uppstart till nästa års val 

och där vi försöker ha någon form av ”peppning”. Vi avvaktar med 
bestämmande av medlemsmöte. 

 
 Valstuga vid ICA Riksten 
 
 Vi har fått ett löfte att få ha vår valstuga på en av parkeringsplatserna. 

Valstuga 2 i Tullinge centrum. 
  
  
§8 Aktuella frågor  
 Sopskandalen nytt?   
 Inget nytt togs upp på mötet. 
 
a, Kyrkovalet 19 september 
 

Affischerna till anslagstavlorna är klara att sättas upp. Rita, Camilla, Per, 
Lena, Carl och Ammi kan hjälpa till att sätta upp affischer. Ammi ska 
skicka en lista till Anders på dessa personer och hon ska också försöka 
ta reda på vart det finns anslagstavlor. 
 
Vi ska ha folk på plats vid Kyrkovalet. Staffan, Per, Carl, Anders, Lena 
och Ammi anmälde sej som frivilliga. Ammi ska göra ett schema. Vi ska 
ta med Banderoller som finns i förrådet i Tullinge centrum. 
 
Det kommer en annons i Mitt ifrån Tullingepartiet om kyrkovalet.  
 
Ammi ska skriva ett ordförandebrev om vikten av att rösta i kyrkovalet 
och hur poströstning m m kan ske tillsammans med Staffan. 
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b, Skansentåget 
 

Anders informerade om läget. Det har varit svårt att få tag på de 
ansvariga personerna och trots vänliga mejl med erbjudande om större 
ekonomisk kompensation så har vi inte fått något svar. Anders och 
Ammi får åka till Skansen och försöka prata med de ansvariga för tåget. 
Vi vill gärna få till ett Skansentåg även om det blir först i Oktober. 

 
§9 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 27 september 2021.  
 
Resterande styrelsemöten för 2021:  
27 september  
19 oktober  
24 november 
 
 
Staffan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras  
 
 
Ammi Carlson-Estrada   Staffan Teste 
 
 
 
 


