
PROTOKOLL 
Distriktsstyrelsen  
Kafé Marx 
Onsdag 13 mars kl. 18.00-20.30 
Inledare inom parentes 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Mötesformalia 
a. Val av mötesordförande:  

Beslut 
att välja Zofia Laine till mötesordförande 

b. Val av mötessekreterare tillika ansvarig för att 
talarstatistik förs:  

  Beslut 
  att välja Sanna Sjögren till mötessekreterare 

c. Val av rapportör  
  Beslut 

  att välja Babak Ghorani till rapportör 
d. Fastställande av dag- och arbetsordning 

att med tilläggen 4c) information om partiskatt och 
7a) avslutningsmiddag 

e. Föregående protokoll:  
att lägga protokollen från DS 2019-03-06 och VU 
2019-03-11 till handlingarna 
 

3. Separatistiska träffar  
Diskussion i grupper kring de två senaste åren och 
förslag för framtiden och hur styrelsen kan vara en 
förebild på årskonferensen.  

Medskick: 
- att ha olika mötesdagar 
- vara varsam så det inte blir undanhållande av 
information inom DS och i relation mellan DS och VU 
- viktigt med separatistiska träffar på DS och DÅK 
- vikten av hålla §21 om kvotering 
- DS ska vara beredda att gå upp och bemöta oschysst 
beteende på årskonferensen och agera som förebilder 
- mötestekniken som avgörande (inte dra över tiden, ge 
utrymme för alla att tala och hålla talarlista)  
 

4. Årskonferens 
a) genomgång av ansvar 
b) förslag till presidium och mötesfunktionärer  
att föreslå Nooshi Dadgostar och Mats Einarsson till 
mötesordföranden. 
att föreslå Giglia Becerra, Edvin S Frid och Björn Öberg 
till mötessekreterare. 
att föreslå Cecilia Berggren och Yrsa Rasmussen till 
justerare. 
att föreslå Tove Pehrsson, Clara Norberg Averbo, Lena 
Rydblom och Måns Vestin till redaktionskommitté. 
att föreslå Birgitta Sevefjord och Niklas Andersson till 
rösträknare, om de tackar ja. 
c) information om partiskatt 
Kalle informerade om förändringar i 
partiskatteredovisningen som skickas ut till DÅKen. 



d) gruppdiskussion om motioner och motionssvar 
Grupper diskuterade kring motionerna och 
årskonferensen. Expen startar ett googledocs. 
 

5. Personal (Kalle) 
Kalle rapporterade om personalläget på expen. 
 

6. Uppföljning 
a) balanslista 
Lämnade efter diskussion. 
 

7. Övriga frågor 
a) Avslutningsmiddag 
DS har avslutningsmiddag den 29 mars kl 18 på Kafé 
Marx.  
 

8. Mötets avslutande 
Zofia avslutade mötet kl 20.25 

Förslag på arbetsordning: 

18.00-19.00  punkt 1-3 
19.00-20.00  punkt 4  
20.00-20.30  punkt 5-8 

 

 

 

  


