
Gruppdiskussion	  grupp	  2	  

Deltagare:	  Rosa	  Lundmark,	  Jan	  Strömdahl,	  Tobias,	  Veronica	  Kallander,	  Anna	  Sundström,	  Lotti	  Ryberg,	  
Marianne	  Ericsson,	  Staffan	  Westergren	  

Vi	  diskuterade:	  

Strategidokumentets	  vara	  eller	  icke	  vara.	  Motionerna	  som	  yrkade	  på	  att	  hela	  dokumentet	  ska	  avslås	  
föredrogs	  av	  Marianne.	  Tyckte	  inte	  att	  dokumentet	  som	  helhet	  håll	  måttet.	  Jan	  var	  inne	  på	  samma	  linje.	  
Vi	  diskuterade	  kring	  avsnitte	  om	  "att	  göra	  politik".	  Har	  (v)	  verkligen	  resurser	  till	  den	  typen	  av	  politiskt-‐
praktiskt	  arbete,	  typ	  rådgivningsbyråer	  för	  de	  som	  kommer	  i	  kläm	  socialt	  med	  mera,	  hjälpa	  folkmed	  
deras	  vardagsproblematik,	  som	  Framtidsgruppen	  tänker	  sig?	  Gruppen	  var	  tveksam	  till	  detta.	  Marianne	  
tog	  på	  sig	  att	  samordna	  motionerna	  kring	  strategidokumentets	  vara	  eller	  icke	  vara	  inom	  delegationen.	  

	  

Allmänna	  motioner.	  	  

Jan	  föredrog	  A1-‐A4,	  A12,	  A14-‐15,	  A17,	  A23,	  A28	  samt	  C3	  och	  menade	  att	  de	  i	  sin	  helhet	  skulle	  ge	  (v)s	  
miljöpolitiska	  profil	  ett	  lyft	  om	  de	  antogs.	  Han	  tog	  även	  på	  sig	  att	  samordna	  motionerna	  kring	  miljö	  och	  
klimat	  inom	  delegationen.	  	  

	  

Vi	  diskuterade	  A124,	  gällande	  övervakning	  av	  idrottsarenor	  och	  publik.	  Marianne	  föredrog	  motionen.	  	  

A102	  angående	  särskolans	  avskaffande.	  Rosa	  och	  Veronica	  var	  kritiska	  mot	  motionen.	  Ser	  risker	  för	  att	  
det	  skulle	  slå	  mot	  (v)s	  anseende	  i	  dessa	  frågor	  om	  den	  antas.	  Förståelse	  för	  motionens	  intentioner	  men	  
svårt	  att	  genomföra	  rent	  praktiskt.	  Förhoppningsvis	  kan	  utvecklingen	  gå	  ditåt	  på	  lång	  sikt.	  	  

A125-‐126	  angående	  hedersvåld	  och	  tvångsäktenskap.	  Flera	  i	  gruppen	  menade	  att	  (v)	  borde	  skärpa	  
kritiken	  mot	  och	  analysen	  av	  dessa	  företeelser	  och	  stödde	  motionerna.	  	  

Motionerna	  A146,	  148	  om	  solidaritet	  med	  Västsahara	  och	  Latinamerika	  föredrogs	  också.	  	  

	  

Stadgemotioner.	  	  

Rosa	  föredrog	  motion	  D75	  ang	  att	  PS-‐protokollen	  skulle	  vara	  lättillgängliga	  för	  medlemmar.	  Ingen	  
avvikande	  mening.	  	  

D76	  om	  partiskatt.	  Flera	  såg	  problem	  med	  en	  motion	  som	  tvingar	  våra	  ledamöter	  att	  betala.	  Partiet	  har	  
inga	  legala	  befogenheter	  att	  kräva	  in	  betalningar.	  Några	  tyckte	  att	  det	  är	  bra	  att	  sätta	  hårdare	  moralisk	  
press	  på	  ledamöterna.	  	  

Organisationsmotioner.	  



Vi	  diskuterade	  C46	  gällande	  lättlästa	  texter,	  en	  fråga	  som	  flera	  menade	  är	  viktig.	  Många	  människor	  har	  
svårt	  att	  ta	  till	  sig	  text	  på	  den	  nivå	  som	  (v)	  producerar.	  Även	  	  C18	  och	  var	  positiva	  till	  den.	  Rosa	  anmälde	  
sig	  som	  samordnare	  för	  motioner	  kring	  interndemokrati.	  

	  

	  

Och	  det	  var	  det	  vi	  hann	  med!	  

Vid	  protokollet	  Staffan	  

	  

	  


