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           Protokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Tisdag 11 januari 2022 

 Via TEAMS, kl. 19.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste  
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Ammi Carlson-Estrada (adjungerad) 
Camilla Jägemalm (lämnade mötet vid ca 19.25) 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Lena Tikkanen  
  
Frånvarande: Christian Wagner 
§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 och lades till handlingarna. 
 
§5 Information från POLSEK (Ammi)  
     

Information gavs om det nya system för digital distribution av 

möteshandlingar som kommunen har infört. Detta innebär också att 

äldre handlingar inte längre är tillgängliga via systemet men kan hittas 

på kommunens hemsida samma väg som allmänheten kan hitta 

handlingar. Anders har även sparat ned ett handlingar från 

kommunfullmäktige och ett antal nämnder han hade tillgång till. 
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§6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan och Medlemsbrev 
Anders berättade om hur vi kan se statistik från mailutskick samt att vi 

kommer att gå över till ett modernare molnbaserat medlemssystem 

 
 
 
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook   
   Louise ekonomiska rapport.  

Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. En 

plan för en likviditetsplan kommer att tas fram. 

Beslöts att partiet skall köpa in en ny dator att användas av Anders. 

Behov finns del i hans roll som gruppledare men även i rollen som 

partiets webmaster. Datorn skall skrivas av under fyra år och skulle 

Anders lämna sina uppdrag innan den tiden men önska behålla den får 

han lösa ut datorn för restvärdet. 

 
 

c) Medlemsvård och rekrytering 
     
 

 
§7  Planering inför kommunalvalet 2022 
  

Staffan informerade om valberedningens arbete. 
 
Diskussion om olika sätt att starta valkampanjen på. Besluts tog att gå 

ut med ett mindre flygblad redan nu. Lasse och Anders tar fram det 

tillsammans med Elisabeth Thorén på konsultbasis. Per skall vara 

referensperson för gruppen att bolla idéer med. Carl kommer att delta 

när han återkommer från föräldraledigheten. 

Förslaget på valsedel gicks igenom. Styrelsen beslöt att byta plats på 

kandidaterna på plats 12 och 14 så att Rita Illomäki har plats 12 och 

Thomas Karlsson plats 14. Rita Illomäki deltog ej i debatt eller beslut. 

 
  
§8 Aktuella frågor   

   
 

§9 Övriga frågor 
 
 

§10 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 1 februari 2022.  
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Styrelsemöten för 2022:  
 

2 mars 

4 april 

26 april  

1 juni 

29 augusti  

27 september 

19 oktober  

21 november  

 

 

 

 

 

 

Vid pennan    Justeras 

Per Börjel    Staffan Teste 

 


