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Varmt välkomna till MP Skånes 

höststämma i Helsingborg! 
 

 

2019 har hittills varit ett händelserikt år. Vi har haft en EU-valrörelse med allt vad det 

innebär och MP Skåne börjar hitta formerna för vårt arbete efter de ändrade 

förutsättningar som valet 2018 innebar. Vi har en ny organisationsutvecklare och och 

ny styrelse. För mig är det största att jag fått förmånen att bli ordförande för MP 

Skåne. Så mycket mer har hänt, skulle jag rabbla allt skulle denna text aldrig ta slut.  

 

Som parti i opposition i Region Skåne får vi inte igenom så särskilt många förslag 

men helt utan möjlighet att påverka är vi inte. För att nämna något så håller 

regionfullmäktige på att anta en motion från MP om mer stöd till förlossningsrädda. 

Vi är en blåslampa på styret och uppmärksammar till exempel behoven inom 

psykiatrin så att de inte kan ducka för dem. 

  

Perioden efter valet förra året har varit tung för många men nu börjar vi ta oss upp till 

ytan igen och energin komma tillbaka. MP Skåne blickar framåt och lägger planer för 

hur vi ska stå starka i valet 2022 både på regional och lokal nivå. För att nå dit 

behöver vi samarbeta mer mellan distrikt och lokalavdelningar och även 

lokalavdelningar sinsemellan. Vår gröna politik bygger på solidaritet och för att vi ska 

kunna genomföra den och få den gröna rörelsen att växa behöver vi vara solidariska 

med varandra. På höststämman ska ni anta en verksamhetsplan för 2020. En röd 

tråd i förslaget är just samarbete, att vi ska arbeta tillsammans och stärka varandra. 

Ekonomiskt står vi kanske inte lika starka som tidigare men när det gäller bra politik 

står vi minst lika starka. Att ha den bästa politiken är avgörande för att kunna bygga 

en stark grön rörelse. Ni som läser detta är viktiga i den rörelsen.  

 

Ser fram emot att ses i Helsingborg! 

 

Hälsningar  

Anette Mårtensson, ordförande  
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Till medlemmar och ombud/ersättare 

 

Kallelse till distriktsmöte 

 

Dag och tid: Söndagen den 17 november kl 10.00-15.00 

Mötet börjar kl 10.00 och beräknas hålla på till ca kl 15.00. I samband med lunchen blir det 

gemensam kampanj på stan. Efter lunch får vi besök av Karolina Skog, riksdagsledamot.  

Observera att du måste registrera dig före mötet. Registreringen är öppen kl 9.15-9.55. 

Kaffe serveras från kl 9.15.  

 

Plats:  

Rådhuset i Helsingborg, Drottninggatan 2. Det är ca 5 min promenad från stationen i 

Helsingborg.  

 

Kollektivtrafik:  

Det finns goda förbindelser till och från Helsingborg med kollektivtrafik. Använd 

Skånetrafikens app eller hemsida för att hitta en resa som passar dig.  

 

Anmälan:  

Anmälan om deltagande på distriktsmötet görs via detta anmälningsformulär senast den 

11 november.  

 

Fika och lunch: 

Kaffe och macka serveras från kl 9.15. Lunch kommer att serveras på förbokat restaurang i 

närheten av Rådhuset. Meddela eventuella allergier eller specialkost i din anmälan. 

 

Barnpassning:  

Barnpassning kommer inte att erbjudas i samband med mötet.  

 

Reseersättning:  

Om lokalavdelningen inte ersätter din resekostnad finns möjlighet att söka ersättning från 

MP Skåne. Resan bör vara med kollektivtrafik eller samåkning. Bilresa bör bara förekomma 

om det inte är möjligt/rimligt att åka med kollektivtrafik eller samåka. Kostnad under 50 

kronor ersätts bara om det finns särskilda skäl. 

 

Frågor? 

Har du några frågor inför mötet är du välkommen att kontakta MP Skånes kansli 

som finns på skane@mp.se eller telefon 046-270 42 40.  
 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/bo6bZa1A1x9KjbhW9
https://forms.gle/gRn6q8aS6Phc2GXRA
https://forms.gle/gRn6q8aS6Phc2GXRA
mailto:skane@mp.se
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Dagordning 

 

§1 Mötets öppnande 

 

§2 Upprättande av röstlängd 

Rösträtt har lokalavdelningarnas och sidoorganisationernas ombud och tjänstgörande 

ersättare. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. (Bilaga 1) 

 

§3 Formalia  

a) Val av mötesordförande 

b) Val av mötessekreterare 

c) Val av justerare och rösträknare 

d) Fastställande av stämmans behöriga utlysande 

e) Godkännande av dagordningen 

f) Eventuella adjungeringar 

g) Nomineringsstopp 

h) Kandidatpresentationer 

Alla som kandiderar bör få presentera sig. Ordförande föreslår följande ordning:  

● Att valberedningen ges tillfälle inför varje val att presentera sitt förslag. 

● Att kandidater aktuella för valet ges tillfälle att presentera sig, enligt de beslut som fattas 

om tid för presentationer och att presentationerna görs i den ordning de står på listan. 

● Att de nominerade som önskar presentera sig får en minuts talartid per person. 

● Att den som kandiderar till flera uppdrag endast får presentera sig vid ett tillfälle. 

● Att en kandidat som ej är närvarande men som har skickat in presentation kan få den 

uppläst av ordförande. 

 

§4 Redovisning av valärende  

Följande valärende har beslutats av styrelsen enligt delegationsordningen:  

 

Styrelsen har den 17 sept fattat beslut om att nominera Jerry Bergström, Tomelilla och 

Ann-Sofie Albrekt, Svalöv till Etikprövningsmyndigheten. Utlysningen av valärendet gjordes i 

mejl till alla medlemmar den 3 sept. Därefter har valberedningen berett ärendet och styrelsen 

fattat beslut.  

 

§5 Verksamhetsplan 2020 

Se bilaga 2 

 

Styrelsen föreslår distriktsmötet: 

Att anta verksamhetsplan för 2020 
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§6 Budget 2020 

Se bilaga 3 

 

Styrelsen föreslår distriktsmötet: 

Att anta budget för 2020 

 

§7 Interna valärende 

a) Jämställdhets- och mångfaldsambassadör 

Fyllnadsval efter Aicha Mohamud, Malmö 

 

§8 Arbetsordning för MP Skåne - revidering 

Se bilaga 4 

Styrelsen föreslår en revidering av Arbetsordningen under rubriken Intern information och 

Extern information på sid 2. Den interna informationen kommer att flyttas från 

medlemswebben till Engagera. Under Extern information görs ett tillägg om sociala medier 

som en kanal för att sprida vårt budskap. Det som föreslås tas bort är överstruket. Det som 

föreslås läggas till är markerat med fet, grön text.  

 

På två ställen i texten hänvisas till enskilda paragrafer i stadgarna, (under rubriken 

Valordning på sid 4 och under rubriken Styrelsen längre ner på sid 4). Hänvisningarna 

behöver uppdateras till de nya stadgarna (2017). Styrelsen föreslår att §-numret stryks men 

att hänvisningen är kvar.  

 

§9 Arbetsordning för interna revisorer - ny 

Se bilaga 5  

Styrelsen ser ett behov av en arbetsordning för de interna revisorerna, framför allt som en 

vägledning för nyvalda revisorer för att tydliggöra omfattningen av uppdraget.  

 

Förslag till arbetsordning kommer att skickas ut senare.  

 

§10 Värvarkampanj 

a) Introduktion 

b) Kampanj i samband med lunchen 

 

§11 Information 

a) Engagera 

Teresia Ställborn, organisationsutvecklare presenterar plattformen för intern 

kommunikation, Engagera; vilken information som finns att hitta och hur man 

använder verktyget.  
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b) Region 

Mätta Ivarsson, gruppledare om vad som är aktuellt i regionpolitiken 

 

c) Riksdag 

Karolina Skog, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson kommer att prata 

om regeringens budget och reseavdrag 

 

§12 Mötets avslutande 

 

 

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 

 

Bilaga 1  

till §2 Upprättande av röstlängd 

Se Förteckning över utsedda ombud och ersättare nedan 

 

Bilaga 2  

till §5 Verksamhetsplan 2020 

Styrelsens förslag bifogas 

 

Bilaga 3 

till §6 Budget 2020 

Styrelsens förslag bifogas 

 

Bilaga 4 

till §8 Arbetsordning för MP Skåne  

Styrelsens förslag bifogas 

 

Bilaga 5 

till §9 Arbetsordning för revisorer 

Styrelsens förslag bifogas 
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Förteckning över utsedda ombud och ersättare 

Lokalavdelningar som vill utse ombud eller vill ändra, ska styrka detta med bevittnad 

protokollskopia eller undertecknat protokollsutdrag. Detta måste lämnas senast på 

distriktsmötet i samband med registreringen. 

Bjuv (1) 

Bromölla (2): Gunvor Jönsson, Karin Svensson / ersättare Bo Jönsson, Elisabet Knutsson 

Burlöv (2): Tobias Steen, Tord Lindgren, / ersättare  Ove Johansson, Vlado Somljacan, Rolf 

Bengtsson, Awaz Modaber, Caroline Gudmé, Rania Youness, Kurt Nilsson, Sulaf Ibrahim, 

Delphine Fortu, Mattias Lindberg 

Båstad (2): Jenny Sjöholm, Jonas Nilsson / ersättare  Jonas Holgersson,  Allan Sunnergren 

Eslöv (3): Mona Alsalehi, Johan Nordfält, Annika Wiking / ersättare  Farid Al-Bahadli 

Helsingborg (5): Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Lars Dalesjö, Liselotte Lindskog, 

Thomas Rödin Hulth, Lena Östholm-Munkberg / ersättare  Nader El-Hajj, Samra Dedic, 

Sadibou Haidara, Sofia Kamlund, Khaled Maana, Annika Román, Rickard Persson, Marcus 

Friberg  

Hässleholm (3): Arberesha Sabani, Dolores Öhman, Karin Enge / ersättare Violete Kurti, 

Josefin Syri 

Höganäs (3):  Johan Ingvarson, Barbro Stigsdotter, Ingemar Hertting/ ersättare Göran 

Lock, Liselott Hansson Malmsten 

Hörby (2): Jörgen Leufstedt, Anette Börjesson, / ersättare Per O Andersson, Tobias Olsson 

Per Gahrton 

Höör (3): Maria Truedsson, Monika Gussarsson, Arno Werner / ersättare Fredrik Hanell, 

Andrew Briggs, Kerstin von Seth 

Klippan (2) 

Kristianstad (3): Helena Winter, Ida Nilsson, Thomas Eng / ersättare Stefan Brandt, Linus 

Rosenblad Nilsson, Åsa Jidebom, Torbjörn Jons 

Kävlinge (3): Lars Lundström, AnnaPeri Erlandsson, Daniel Norrby / ersättare Nina 

Lenngren, Ann-Kristin Drevnor, Anders Sjöholm, Eva-Carin Rask 

Landskrona (4): Jesper Olsson, Elvir Mesanovic, Emira Ramic, Angelika Andersson / 

ersättare Marie Hultqvist, Gerrit Hoogendoorn, robin Theander, Eva-Lotta Nilsson 

Lomma (2): Mikael Lundquist, Mia Lundberg / ersättare  Jan Rydén 

Lund (8): Anette Mårtensson, Elsa Christersson, Sofie Lemontzis, Johan Lambreus 

Mattsson, Jesper Nyberg, Mätta Ivarsson, Axel Hallberg, Shahad Lund  / ersättare Staffan 

Sölve, Raed Bashitialshaaer, Jean Niyongabo, Ulrika White, Hjalmar Dahm, Lars Wirtén, 

Christina Sjöström 
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Malmö (8): Henning Norén, Kami Petersen, Kristina Aurell, Inger Åhlin, Stefan Sandberg, 

Carl-Erik Flodmark, Surra Al Sakban, Roger Orwén / ersättare Julia Grönholm, Alexandra 

Ronkina, Jens Kindt, Lisa Luckman, Abdul Nur, Frida Strömblad, Michael-Jay Andersson, 

Yvonne Fast 

Osby (1): Margaret Engdahl 

Perstorp (2): Irena Långberg, Lis-Beth Wiberg 

Simrishamn (3): Thomas Hansson, Hans-Olof Höglund, Lisa Kvarnbäck / ersättare 

Roland Thord, Johan Niss, Ann Touré, Siv Bildtsén, Christian Bildtsén 

Sjöbo (2): Jan Friheden, Sven Åkerblom/ ersättare Kamilla Vidkälla, Björn Signal, 

Margareta Fries 

Skurup (2): Göran Larsson, Jenny Larsson / ersättare Göran Petterson, Maria Ivansson, 

Richard Bergendahl, Nicolas Woin 

Staffanstorp (2):  Cecilia Cavallin, David Wittlock / ersättare Maria Zingmark, Conny 

Strömberg, Bo Malmberg, Maivi Strömberg, Roger Zingmark 

Svalöv (2): Kjell Stjernholm, Charlotta Eldh 

Svedala (2): Martin Gustafsson, Ulf Hansson /ersättare Peo Valastig  

Tomelilla (2): Jerry Bergström, Solveig Falk / ersättare Claes Melin, Lotta Hedström 

Trelleborg (3): Aina Andersson, Carl Hall Karlström, Sara Hansen / ersättare Emil 

Samnegård, Tomas Tigerschiöld, Maria Wilhelms, Anne-Sophie Samnegård, Johannes Book, 

Gull-Britt Persson  

Vellinge (2): Bastian Anvelid Uller, Madeleine Arderup / ersättare Angela Everbäck, 

Lisbeth Jönsson, Ann Stenberg, Anilya Jönsson, Håkan Bjerking, Camilla Nordahl 

Ystad (3): Emma Nilsson, Malin Nilsson, Rihan Coggin / ersättare Sonja Valtonen Sköld 

Åstorp (1) 

Ängelholm (2): Helena Böcker, Ann-Marie Lindén/ ersättare, Karl-Otto Rosenqvist, Conny 

Jansson, Ulla Magnusson  

Örkelljunga (1): Madelene Eklund / ersättare Veronika Kronnäs, Birgit Svensson 

Östra Göinge (1): Elisabeth Johansson /ersättare Ulf Holmén, Ingvar Nilsson 

Grön Ungdom Syd (3): Maria Martens, Erik Nordlund, vakant 

Gröna seniorer Skåne (1):  
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bilaga 2 

Verksamhetsplan MP Skåne 2020 

Detta är Miljöpartiet de gröna i Skånes verksamhetsplan för 2020. Nedan benämns 

Miljöpartiet de gröna i Skåne som MP Skåne. MP Skåne är en del av Miljöpartiet. MP Skåne 

arbetar framför allt med regionpolitiska frågor samt har en samordnande och stödjande roll 

för Skånes lokalavdelningar.  

Vision 

Vår vision är ett hållbart Skåne där ekonomin verkar inom de sociala och ekologiska 

gränserna, vi är solidariska med djur, natur och det ekologiska systemet; med kommande 

generationer; och med världens alla människor. Vi ser människan som en aktiv och skapande 

varelse som kan och vill ta ansvar. Vår verksamhet bedrivs i syfte att politiskt och 

demokratiskt förändra samhället i riktning mot visionen. 

Långsiktiga mål 

MP Skåne ser långsiktigt på sitt arbete i enlighet med det regionpolitiska programmet som 

sträcker sig till 2025. Politik bedrivs inte bara vart fjärde år, och arbetet och planeringen 

inför valet 2022 behöver inledas redan nu. För att kunna nå det långsiktiga målet behöver vi 

samla energi och fokusera framåt. Fokus under 2020 är att bygga en starkare organisation.  

 

Miljöpartiets 33 lokalavdelningar i Skåne ska vara stabila och kraftfulla, politiskt såväl som 

organisatoriskt. Under 2020 behöver vi arbeta mer fokuserat och enat för att stärka 

lokalavdelningarna och distriktet i sin helhet.  

 

Miljöpartiet ska uppfattas som ett framtidsinriktat och engagerat parti i Skåne. Detta når vi 

genom att ha väl rustade politiker och medlemmar som kan föra ut vad partiet står för. Vi är 

beredda att kompromissa med andra för att få igenom vår politik, såväl med andra partier 

som med gröna allierade intresseorganisationer. I Regionfullmäktige ska vi vara ett 

konstruktivt och aktivt oppositionsparti. I nära samarbete med Grön Ungdom, Gröna 

Studenter och Gröna Seniorer blir vi en stark politisk kraft i Skåne. Liksom i samarbete med 

våra lokalavdelningar. 

 

I parlamenten arbetar vi dagligen för att förändra; regionalt, kommunalt och nationellt. Vi 

har pålästa och kunniga politiker som driver genom gröna förslag, och steg för steg för 

samhället i hållbar riktning. 

 

För att förändra samhället räcker det inte med politiska beslut, utan opinionsbildning är en 

oerhört viktig del. Heltidspolitikern, fritidspolitikern och den enskilde medlemmen utan 

uppdrag har alla viktiga, men olika, funktioner att fylla.  
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Verksamhetsåret 2020 

För att nå de långsiktiga målen ska vi under 2020: 

● Stötta och utveckla våra nätverk 

● Särskilt stötta avdelningar i kommuner där vi inte sitter i Kommunfullmäktige 

● Fördjupa samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan 

● Fördjupa samarbete kring utbildningar med lokalavdelningarna 

● Genomföra ett antal träffar för nya medlemmar i samarbete med lokalavdelningarna 

● Börja verkställa utbildningsplanen i syfte att engagera medlemmarna 

● Planera för och genomföra en större kampanj under året 

 

Verka för grön förändring 

Huvudansvariga: styrelsen och regionfullmäktigegruppen (RFG) 

1. verka för politisk förändring 

Förutom att lägga skarpa gröna förslag ska vi också aktivt söka förändring för att driva på 

politiken i Region Skåne och kommunerna åt ett grönare håll, framför allt inom våra 

prioriterade områden. Vi ska vara proaktiva och konstruktiva i motsats till reaktiva och 

obstinata, och vara en tydlig grön röst i både regionpolitiken och i kommunerna. Vi ska öka 

förståelsen för vår egen roll i samhällets orättvisor och med ett mått av självkritik se till att bli 

mer relevanta. 

 

2. föra ut och förankra vår gröna vision utanför parlamentet 

Det är av betydelse att vi är relevanta för medborgare och att de får veta vilken politik vi 

skulle vilja genomföra om vi haft makt. Genom att knyta kontakter med organisationer och 

föreningar utanför parlamentariska församlingar samt berätta om våra förslag i sociala 

medier och tidningar sprider vi och fördjupar vår gröna politik. 

3. utveckla politiken tillsammans.  

Medlemskapet i MP Skåne ska vara ett naturligt sätt att förverkliga sitt miljö- eller 

samhällsintresse. Sidoorganisationerna Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer 

ska ges goda möjligheter att bidra till politikutvecklingen. 

 

Genomförande: 

● Lägga en egen budget med tydliga gröna inslag i Regionfullmäktige 

● Utnyttja positionen i opposition genom att lägga förslag i Regionstyrelsen och 

motioner i Regionfullmäktige samt ställa frågor och interpellationer som sätter fokus 

på frågor som vi vill lyfta. 

● MP Skåne erbjuder stöd för att underlätta nätverkens arbete.  
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● Tät kontakt mellan den politiska organisationen och partiorganisationen, via minst ett 

gemensamt möte under året. Men också med styrelsens representanter vid RFG samt 

RFGs representanter vid MP Skånes styrelsemöten. 

● MP Skåne utser två jämställdhetsambassadörer som arbetar för att lyfta 

jämställdhetsfrågorna i Skåne och verkar för att frågorna prioriteras politiskt, samt 

fungerar som stöd till de lokala politikerna.  

● Erbjuda möjligheter till politikutveckling för alla medlemmar: Alla medlemmar ska 

ges möjlighet att vara med att diskutera och utveckla politiken i Skåne under 

mandatperioden och inför kommande mandatperiod.  

● Aktivt ta kontakt med för oss närliggande organisationer exempelvis genom att bjuda 

in dem för att hålla föredrag och skriva debattartiklar ihop. 

● Regelbundet under året berätta om vår politik i sociala medier och tidningar.  

En tydlig och enad organisation 

Huvudansvariga: MP Skånes styrelse och MP Skånes kansli 

1. ena organisationen. Särskild vikt ska läggas vid att ge stöd till de lokalavdelningar som 

inte längre är representerade i Kommunfullmäktige. Målet är att dessa ska komma in i 

Kommunfullmäktige igen vid nästa val. MP Skåne ska arbeta med att distriktet och 

lokalavdelningarna samverkar mer. Vi ska också stärka relationen mellan MP Skåne och 

riksorganisationen och bidra till att involvera varandra mer. 

2. generera ökad kunskapsöverföring. I MP Skåne finns oerhörda resurser i form av 

människor med olika kompetens och erfarenhet. För att ta tillvara på dessa behövs mer av 

nätverkande och kunskapsöverföring mellan medlemmar i Skåne. Den digitala 

internkommunikationen ska bli mer strukturerad och kunna vara ett alternativ till fysiska 

möten. Samverkan över kommungränserna liksom med studieförbund ska utvecklas.  

3. dra nytta av alla medlemmar. Alla medlemmar ska känna att partiet behöver deras 

engagemang och kunskap. Valberedningarna spelar en avgörande roll och behöver få 

möjlighet att utveckla sitt viktiga arbete. Framför allt behöver de arbeta uppsökande och 

målmedvetet för att hitta framtidens politiker. Organisationen ska aktivt arbeta för att bli 

mer jämställd och inkluderande. 

 

Genomförande: 

 

● MP Skåne ska sträva efter att vara en god arbetsgivare och verka för en god 

arbetsmiljö för de anställda. Personalen ska ha regelbundna medarbetar- och 

utvecklingssamtal med personalansvarig och erbjudas kompetensutveckling.  

● Representanter för sidoorganisationerna bjuds in till MP Skånes styrelsemöten. 

● Arbeta aktivt med att öka samarbetet och utbytet mellan lokalavdelningarna och 

lokalavdelningarna och distriktet exempelvis genom att upparbeta en vana att bjuda 

in till och gå på varandras arrangemang och genomföra aktiviteter tillsammans. 
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● För att öka antalet medlemmar och viljan att förnya sitt medlemskap arbetar vi med 

medlemsvård och medlemsvärvning. 

● Arbetar aktivt med att utveckla utbytet mellan anställda politiska sekreterare i Region 

Skåne och i kommunerna och anställda vid kanslierna i Skåne.  

● Kompetensutveckling och möjligheter för medlemmarna att mötas ska erbjudas 

genom exempelvis en Grön Inspirationsdag. 

● Erbjuda färdiga kampanjkoncept-paket till lokalavdelningarna. 

● Genomföra utbildningar enligt utbildningsplanen.  

● Under året ska lokalavdelningar erbjudas stöd i hur en lokal budget tas fram. 

● Distriktsmötet är MP Skånes högsta beslutande organ. Under 2020 håller vi minst två 

distriktsmöten. Våra medlemsmöten är representerade av ombud från majoriteten av 

alla 33 lokalavdelningarna. 

● MP Skåne hanterar utifrån antagen krishanteringsplan de eventuella kriser och 

konflikter som kan uppstå under året. Vid behov hjälper MP Skåne lokalavdelningar 

med konflikthantering. 

● Stöd till avdelningar ska ges bland annat genom att styrelsens ledamöter är 

kontaktpersoner till en eller ett par avdelningar var. Detta för att underlätta dialog 

mellan styrelse och avdelningar samt kunna erbjuda stöd utifrån behov. Stöd till 

personer med krävande uppdrag ges vid behov. 

● MP Skåne värdesätter GU Syds, Gröna Studenters och Gröna Seniorers arbete högt 

och är dem behjälplig i organisatoriska frågor och stöttar dem i deras arbete. 

● MP Skåne arrangerar under året minst två träffar för lokalavdelningarnas ordförande. 

Syftet är att stärka samarbetet mellan MP Skånes lokalavdelningar, samt skapa forum 

för kontakter och erfarenhetsutbyte. En eller flera av våra regionpolitiker bjuds in till 

träffarna. 

● MP Skånes kontakt med riksorganisationen och övriga distriktsorganisationer i landet 

sker bland annat genom att styrelsens representanter deltar på gemensamma möten 

som Förtroenderåd och ordförandeträffar. Riksorganisationen arrangerar mötesdagar 

för distriktsanställda. 

● Under året ska MP Skåne initiera delregionala nätverk/träffar för erfarenhetsutbyte 

och utbildning. 

● Vi håller medlemmar informerade om aktuella utbildningar, möten och föredrag via i 

första hand Engagera och Nyhetsbrev. Direkt kommunikation och dialog med 

medlemmarna sker på möten, samt via Engagera.  

 

Uppföljning av verksamhetsplanen görs halvårsvis.  
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bilaga 3 Budget 2020 Budget 2019 Budget 2018 

INTÄKTER    

Partistöd Region Skåne 1386000 1358846 2080000 

Bidrag, gåvor och övriga intäkter 10000 0 5000 

Partibidrag förtroendevalda i regionen 50000 40000 145000 

Summa intäkter 1446000 1398846 2246900 

    

KOSTNADER    

Arvoden internt 70000 70000 170000 

Val/folkomröstningar 0 25000 1040000 

Personal MP Skåne 665000 672041 1100000 

Personal GU Syd 100000 92114 0 

Kanslikostnader 60000 60000 75000 

Kanslihyra, städ, el, försäkring 90000 95000 90000 

Resor, logi, förtäring (styrelse, AU, FR, 
arbetsgrupper) 50000 50000 70000 

Utbildningar, seminarier, träffar 25000 5000 50000 

Gröna inspirationsdagar 30000 30000 0 

Distriktsmöten 50000 50000 150000 

Avskrivningar 18000 15000 15000 

Räntor, finansiella kostnader 5000 5000 5000 

Serviceavgift till MP Riks 68000 68000 104000 

Stöd till Gröna seniorer Skåne 15000 15000 35000 

Stöd till Grön Ungdom Syd 20000 20000 40000 

Stöd till Gröna Studenter 0 0 20000 

Stöd till lokalavdelningar 10000 10000 20000 

Organisatoriskt stöd lokalavdelningar 0 2500 10000 

Övriga bidrag/gåvor, medlemsavgifter 0 0 5000 

Styrelsens disponibla 0 0 10000 

Redovisningstjänster 0 5000 10000 

Riksvalberedning 20000 15000 15000 

Summa kostnader 1296000 1304655 3079000 

    

Resultat före avsättning/uttag 150000 94191 −832100 

Valfondsavsättning 150000 150000 0 

Uttag ur valfonden 0 0 736000 

Resultat 0 −55809 −96100 
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bilaga 4 

Revidering distriktsstämma 191117 

Förslag på tillägg är markerade med grönt. Förslag på strykningar är överstrukna.  

Arbetsordning för Miljöpartiet de gröna i Skåne 

antagen vid bildande mötet 1 december 1996 . Reviderad 9 mars 1997, reviderad 21 mars 

1999, 8 mars 2003, 19 nov 2011, 17 mars 2012, 18 april 2015, 7 nov 2015, 13 mars 2016 och 

17 nov 2019.  
 

Struktur 

Organisationens formella struktur finns i stadgarna. Miljöpartiet de gröna i Skåne är en 

medlemsorganisation vilket innebär att alla medlemmar i Skåne kan vara med och besluta 

om och vara delaktiga i verksamheten. Alla som önskar ska fortlöpande kunna informera sig 

om arbetet i organisationen. Ärende- och beslutsgångar ska vara tydliga och 

ansvarsfördelningen klar. 

 

Program 

Ett regionpolitiskt program för Skåne finns som grund för vårt politiska arbete och gäller 

innevarande mandatperiod. Vårt program antas och revideras av distriktsmötet. 

 

Verksamhet 

Med en av distriktsmötet fastställd verksamhetsplan inklusive ekonomisk plan för 

verksamhetsåret, samt långsiktig plan för mandatperioden, ska organisationen ha en mycket 

god framförhållning i sin verksamhetsinriktning och i utbudet av aktiviteter grundade på 

denna. Utöver distriktsmöten ska samarbete och utveckling ske i många olika former, t ex 

seminarier, kurser, utbildningar och läger. Distriktsmöten och andra aktiviteter ska förläggas 

till olika platser i Skåne. 

 

Samarbetsgrupper 

Distriktsorganisationen ska stimulera samarbetet mellan medlemmar samt med och mellan 

Skånes lokalavdelningar. Detta kan bland annat ske genom  

• att uppmuntra lokalavdelningarna inom kultur- och naturgeografiska eller andra 

områden att samarbeta i för området specifika frågor. 

• att uppmuntra till samarbete i olika ämnesspecifika grupper för att utveckla en 

samsyn inom distriktet. 

• att ställa resurser till sådana gruppers förfogande.  

 

Utveckling och utbildning   

Distriktsorganisationen ska vara ett stöd för lokalavdelningarna i Skåne. Dessa kan stödjas i 

sin utveckling dels genom allmän organisationsutveckling som distriktsorganisationen 

initierar och genomför, dels genom åtgärder som kan initieras av en lokalavdelning utifrån 

dess behov. Ansvaret för medlemskontakt och -utveckling vilar på den lokala organisationen. 

Distriktets organisation ska uppmuntra och initiera bildandet av lokalavdelningar i 

 



 

Kallelse till distriktsmöte 17  november 2019 | 14 

resterande kommuner så snart engagemang och intresse finns; till dess ansvarar 

distriktsorganisationen för medlemskontakt och utveckling i dessa kommuner.  

Lokalavdelningarna har väldigt skiftande medlemsantal och resurser, därmed också olika 

förutsättningar att arrangera utbildningar, seminarier mm. Distriktsorganisationen ansvarar 

för att kurser och utbildningar arrangeras för medlemmarna samt uppmuntrar 

lokalavdelningarna i deras utbildningsverksamhet. För att inte splittra våra gemensamma 

resurser är det viktigt att MP Skånes utbildningsplan har mycket god framförhållning och 

kan utgöra grund för lokalavdelningarnas planering.  

 

Intern information   

Miljöpartiet de gröna i Skåne gör minst fem medlemsutskick per år. Information som sänds 

till medlemmarna består av kallelser och beslutsunderlag till distriktsmöten, inbjudningar till 

utbildningar/seminarier, kalendarium, information om politiska uppdrag samt annat som 

kan vara av intresse för medlemmarna. Medlemsutskicken sker huvudsakligen via MP Skånes 

Nyhetsbrev. Utskick sker i första hand via e-post. De som inte har e-postadress i 

medlemsregistret eller begärt att få pappersutskick, ska få utskicken via vanlig post. Andra 

informationsvägar är Engagera, Facebook, medlemswebben och hemsidan på mp.se/skane. 

 

Extern information 

Den personliga kontakten med människor är det överlägset bästa sättet att informera och 

svara på frågor om partiet. Att bli sedda och hörda i press, radio och TV är något vi regionalt 

bör sträva efter att förbättra, likaså att oftare skriva insändare i olika frågor. Miljöpartiet de 

gröna i Skåne ska sprida vårt budskap via skriftligt material, sociala medier och via vår 

hemsida. 

Det kan vara bra att ta tillvara tillfällen såsom mässor, marknader och liknande för att ställa 

upp skärmar och materialbord. Här ges tillfälle både till personlig kontakt och att lämna 

skriftlig information. Det är dessutom utmärkta tillfällen för distriktet och 

lokalavdelningarna att samarbeta. 

 

Ansvar och delegationsregler 

Styrelsen har alltid ansvaret gentemot distriktsmötet med undantag av revisorernas, 

regionfullmäktigegruppen samt valberedningens ansvar och uppgifter enligt stadgarna. 

Styrelsen ska vid konstituerande sammanträde besluta om eventuell förlängning av tidigare 

beslutade delegationer. Arbetsutskottet får fatta beslut i brådskande ärenden samt göra 

ekonomiska åtaganden upp till 10 000 kronor. Delegationsbeslut ska dokumenteras och 

redovisas till styrelsen. 

 

Ersättningar och arvoden 

Regler för förtroendevalda 

Ersättningar för faktiska utlägg utgår till förtroendevalda i Miljöpartiet de gröna i Skånes 

styrelse, valberedning och revision. Förtroendevald som vill ha reseersättning bör ha rest 
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kollektivt eller samåkt. Bilresa bör bara förekomma då det inte är möjligt eller rimligt att åka 

kollektivtrafik/samåka. Reseersättning utgår även för medverkan vid distriktsmöten. 

Styrelsen ska besluta om ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller annan ersättning.Arvode 

kan utgå till förtroendevalda i styrelsen, valberedningen och revisionen. Distriktsårsmötet 

ska fatta beslut om vilka arvoden som ska gälla. 

Regler för medlemmar 

Medlemmar som önskar reseersättning för MP Skåne-arrangemang (distriktsmöten, 

seminarier, utbildningar m.m.) ska i första hand kontakta sin lokalavdelning. Om 

lokalavdelningen inte ersätter resekostnaderna finns möjlighet att ansöka om bidrag från MP 

Skåne. Alla medlemmar är fria att söka. Syftet är i första hand att ersätta de som har svårt att 

bekosta sina resekostnader själva. Beslut om reseersättning fattas av 

organisationssekreterare och ordförande i samråd. 

Kollektivtrafikresa ersätts motsvarande faktiska utlägg, biljetter ska redovisas. Den som vill 

få reseersättning bör ha rest kollektivt eller samåkt. Bilresa bör bara förekomma om det inte 

är möjligt eller rimligt att åka kollektivtrafik/samåka. Kostnader för mindre än 50 kronor 

ersätts bara om det finns särskilda skäl. 

Övriga regler 

Om en person som önskar reseersättning förlorat sin biljett - gäller regeln att det ska gå att få 

reseersättning tur och retur, även om bara ett kvitto redovisas. 

Ersättning och arvoden från Miljöpartiet de gröna i Skåne utgår inte till deltagare vid 

regionfullmäktigegruppens eller regionarbetsgruppens möten, såvida inte styrelsen särskilt 

beslutar om detta. Om regionfullmäktigegruppens arbetsordning står i strid med dessa 

regler, gäller reglerna i denna arbetsordning. 

Den skattefria bilersättningen uppgår till 1,85 kronor per kilometer. Bilersättningar för 

fordon som drivs med fossila bränslen utgår med 1,65 kronor per kilometer. Samtidigt 

avsätter MP Skåne 0,20 kronor/kilometer till klimatkompensation. Vid ändringar av den 

skattefria kilometerersättningen för bilresor, korrigeras nivåerna proportionellt till den nya 

kilometerersättningen. Bilersättningar för fordon som drivs med fossilbränslefria drivmedel 

utgår med hela skattefria kilometerersättningen. 

Flygresor ska undvikas. Om det ändå sker ska det krävas ett godkännande av ordförande för 

att ersättning ska kunna bli aktuell. Innan godkännande får ges ska det lämnas motivering för 

varför flygresan anses vara nödvändig. Endast kostnaden över 500 kronor/enkelresa ersätts 

av MP Skåne, medan understigande del måste betalas av den enskilde. Om flygresa görs med 

finansiering av MP Skåne avsätts 250 kronor till klimatkompensation för varje enkelresa 

inom Sverige. Sker resan i Europa är summan 500 kronor, och utanför Europa 1000 kronor. 

 

Föra MP Skånes talan 

Ordförande eller organisationssekreterare uttalar sig för MP Skåne i det fall styrelsen, eller i 
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brådskande fall arbetsutskottet, inte hinner förbereda uttalande. Ordförande och 

organisationssekreterare har rätt att delegera uttalande till person de finner lämplig. 

 

Valordning 

Alla val till organisationens organ görs på distriktets årsmöte. Fyllnads- och 

kompletteringsval kan göras på distriktsmöte. Val till politiska förtroendeuppdrag ska så 

långt möjligt ske på distriktsmöte. I undantagsfall, och endast av tidsbrist, får valet göras av 

styrelsen. Styrelsens val ska redovisas vid nästkommande distriktsmöte. 

För vissa mindre politiska förtroendeuppdrag får regionfullmäktigegruppen välja. Kravet är 

att det handlar om beredning, utskott eller arbetsgrupp som är verksam under en tidsperiod 

som understiger en mandatperiod, eller att organet är underställt ett annat organ där de som 

kan väljas måste sitta i det överordnade organet. Vid tolkningar ska 

regionfullmäktigegruppen samråda med ordförande och organisationssekreterare. 

Regionfullmäktigegruppens beslut ska redovisas vid nästkommande styrelsemöte. 

Samtliga val till såväl interna som politiska förtroendeuppdrag ska beredas av 

valberedningen, med undantag för de uppdrag som behandlas av regionfullmäktigegruppen. 

Regler för hur riksdags- och regionfullmäktigelistor ska fastläggas bestäms av distriktsmöte 

året före valet. Dessa regler kompletterar §10 i stadgarna. 

 

Protokollsrutiner 

Beslut inom distriktsorganisationens organ ska dokumenteras i protokoll. Styrelsens och 

arbetsutskottets protokoll ska ha löpande paragrafnumrering under verksamhetsåret. 

Reservation ska anmälas på mötet. Skriftlig reservation ska inlämnas senast en vecka efter 

mötet. Distriktsmötets samt styrelsens och arbetsutskottets protokoll ska föredras vid 

nästkommande styrelsesammanträde. Protokoll med eventuella bilagor ska förvaras på 

kansliet på betryggande sätt. Endast justerade protokoll distribueras. Protokoll justeras av på 

mötet utsedd justerare och ordförande. 

 

Medlemskap 

Miljöpartiet de gröna i Skåne ansluter sig till riksorganisationens tolkning av medlemskap 

vilket innebär att medlemskap upphör vid halvårsskiftet året efter det år då medlemsavgift 

senast betalades. 

 

Styrelsen 

Styrelseledamöterna väljs av Miljöpartiets de grönas medlemmar i Skåne. Styrelsens 

ledamöter ska i uppfyllandet av sina uppgifter verka och agera för Skåne som helhet. 

Styrelsens arbetsuppgifter är  

● att förbereda distriktsmöten  

● att verkställa distriktsmötets beslut 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● att föreslå verksamhetsplan inklusive ekonomisk plan för verksamhetsåret samt 

långsiktsplan för mandatperioden  

● att planera organisationens arbete  

● att ansvara för utveckling av partiet i Skåne  

● att företräda Miljöpartiet de gröna i Skåne utåt med undantag av regionpolitiska 

frågor (anges i stadgarna § 8)  

● att ansvara för framtagning och utveckling av partiets regionalpolitiska program i 

Skåne  

● att handha ekonomisk förvaltning  

● att handha personalfrågor och vara arbetsgivarpart gentemot anställda  

● att ansvara för organisationens  kansli inklusive arkiv  

● att förvalta organisationens tillgångar  

● att utse eventuella arbetsgrupper  

● att ansvara för delegeringar, inklusive utseende av firmatecknare, samt hålla aktuell 

förteckning över lämnade delegationer  

● att ansvara och leda partiets regionala valrörelse i Skåne  

● att ansvara för att organisationens policybeslut är dokumenterade i aktuell 

förteckning  

● att ansvara för distriktsorganisationens samverkan med riksorganisationen i 

Förtroenderådet 

● att ansvara för att styrelsens protokoll delges styrelsens ledamöter och ordinarie 

revisorer. 

 

Arbetsutskottets uppgift är 

● att förbereda styrelsens möten 

● att fatta beslut inom ramen för styrelsens delegationsordning 

 

Ordförande har följande ansvar och uppgifter  

● ansvarar för att kallelse görs till styrelsens och arbetsutskottets sammanträden, att 

det förs protokoll på dessa möten, att delegationsbeslut redovisas för styrelsen, samt 

att beslut blir uppföljda  

● leder styrelsens och arbetsutskottets sammanträden  

● ansvar för relationen med regionfullmäktigegruppen, bland annat genom att 

medverka på möten med RFG och RAG  

● vara ordinarie representant till Förtroenderådet  

● vara ordförande i kris- och konflikthanteringsgruppen  

● kontakter med media  

● allmänt ansvar för kontakter inom partier, med riks, lokalavdelningarnas företrädare, 

medlemmar med mera. 

 

Att vice ordförande har följande ansvar och uppgifter  

● inträder som ordförande när den ordinarie ordföranden är frånvarande vid styrelsens 

och arbetsutskottets sammanträden med mera 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● övertar ordinarie ordförandes ansvar och uppgifter vid dennes frånvaro, eller vid 

avgång tills nytt val har förrättats.  

● vara ordinarie representant i Förtroenderådet  

● i övrigt samarbete med ordförande och vara behjälplig i det löpande arbetet 

 

Av styrelsen utsedd kassör har följande ansvar och uppgifter  

● ansvarar för försäkringar  

● ansvarar för att attest av fakturor och utbetalningar i enlighet med de av styrelsen 

beslutade attestreglerna  

● ansvarig i styrelsen för den ekonomiska skötseln, vilket innebär att kassören ska 

kontrollera att utbetalningar sker, fordringar krävs in, bokföring sker, bokslut 

upprättas, deklarationer görs och ekonomiska rapporter lämnas till styrelsen   

 

Av styrelsen utsedda ledamöter och eventuella ersättare i riksorganisationens Förtroenderåd 

har följande ansvar och uppgifter   

● deltar i Förtroenderådets arbete enligt riksorganisationens stadgar  

● inhämtar synpunkter från distrikts- och lokalorganisationerna i Skåne i frågor som 

berör Förtroenderådet  

● informerar distrikts- och lokalorganisationerna i Skåne om arbetet i Förtroenderådet. 

  

 

Revisorerna   

Revisionen ska göras enligt god revisionssed. Ersättare för revisorerna inträder i 

revisionsarbetet vid ordinarie revisors förfall.   

 

Valberedningen   

Samtliga val till distriktsorganisationens organ är begränsade till nästa distriktårsmöte.  

Valberedningens arbetsuppgifter är  

● att förbereda och lämna förslag (förslagen ska kunna motiveras) på val av 

styrelseledamöter, revisorer och revisorsersättare samt ledamot/ledamöter och 

ersättare i riksorganisationens valberedning samt till politiska förtroendeuppdrag.   

 

Valberedningen ska  

● i sitt arbete verka för att distriktets organ får en lämplig sammansättning av 

ledamöter med tanke på kompetens, intresse, geografisk spridning, kön, ålder mm.  

● förslaget från valberedningen ska i görligaste mån presenteras minst fem dagar före 

valärendet ska behandlas.  

 

 

 

 

bilaga 5 
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Miljöpartiet de Gröna i Skåne 

Arbetsordning för revisorer 

 

Revisorerna väljs av Miljöpartiet i Skånes årsmöte för ett år i taget. Deras uppgift är 

att granska föreningens bokföring såväl som verksamhet. 

 

Revisorernas granskning omfattar kalenderåret före årsmötet. Revisorerna har 

närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom partidistriktet 

samt rätt att ta del av samtliga handlingar. 

 

Ekonomisk granskning 

Revisorerna ska granska MP:s bokföring för att garantera överensstämmelse med 

tillämpliga lagar och regler samt god redovisningssed. Revisionen är en 

lekmannarevision och bör ske på en översiktlig nivå genom stickprov.  

 

Verksamhetsgranskning 

Revisorerna ska granska att styrelsen och dess arbetsutskott följer aktuella 

styrdokument. Kansliet skall se till att revisorerna blir kallade till styrelsens möten 

och att de har tillgång till dagordningar, handlingar och protokoll. 

 

Revisorerna granskar verksamheten löpande för att påpekanden skall kunna göras 

under pågående verksamhetsår. Finner revisorerna skäl till påpekanden bör dessa 

snarast framföras till styrelsen.  

 

Revisorerna ansvarar för att överlämna revisionsberättelse, inklusive till- eller 

avstyrkande av ansvarsfrihet, till distriktsstämman senast en vecka före ordinarie 

årsstämma. 

 

 

 


