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Protokoll 
 

 
Protokoll medlemsmöte 2017-10-25 
 
Närvarande: Thomas Hashemi, Filip Palukka, Agneta 
Hansson, Lilian Nilsson, Ylva Hedquist Hedlund, Jeanette 
Velander, Marie Bergslycka, Christina Nyström, Erik 
Wikström, Torbjörn Häggmark  
 
Lokal: Kanalgatan 46B 
 
 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Thomas Hashemi. 

 
3. Val av sekreterare tillika rösträknare 

Till mötessekreterare valdes Torbjörn Häggmark. 
Till rösträknare valdes Lilian Nilsson och Torbjörn Häggmark. 
Till justerare valdes Christina Nyström. 

 
4. Fastställande av röstlängd 

Medlemsansvarige Filip Palukka meddelade efter kontroll att 
samtliga närvarande var betalande medlemmar. 

 
5. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 
 

6. Godkännande av mötets behöriga utlysande. 
Mötet är utlyst på hemsidan, Facebook samt maillistan. De 18 
medlemmar som ej anmält e-postadress fick sin kallelse 
brevledes. 
 

7. Val av deltagare till valkonferensen. 3+ 3 och 3 ersättare 
 
Valkonferensen går av stapeln den 18 november på Ersboda 
Folkets Hus. Valberedningen meddelade att få var nominerade, 
två kvinnor, fyra män. Därmed kunde valberedningen inte lägga 
fram något förslag på ersättare. En medlem anmälde då intresse 
på sittande möte.  
 
De nominerade var: 
 
Agneta Hansson   Thomas Hashemi 
Marie Bergslycka  Filip Palukka 
Karin Häggmark  Erik Wikström 
     Torbjörn Häggmark 
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Då beslutet var att skicka tre kvinnor och tre män blev det 
omröstning mellan de fyra männen. Så här föll rösterna: 
 
Filip Palukka – 10 röster   Erik Wikström – 7 röster 
Torbjörn Häggmark – 7 röster   Thomas Hashemi – 6 röster. 
 
Beslut: Mötet beslutade att skicka Agneta Hansson, Karin 
Häggmark, Marie Bergslycka, Filip Palukka, Erik Wikström och 
Torbjörn Häggmark på valkonferensen. Thomas Hashemi valdes 
som ersättare. 
 
Ombuden ombads att själva hålla kontakt för reselogistik. 
 

8. Eventuell information. 
 
1 februari kommer Jonas Sjöstedt till Skellefteå. Mycket folk 
behövs för det är mycket som ska göras och ordnas. Upplägget 
blir ett arbetsplatsbesök, efter det vill Jonas tala på Torget. 
Senare på kvällen hålls ett öppet möte. 
 
Frågan lyftes ifall inbjudan kan gå ut till kommunalråden, 
kommunchefen och/eller andra ev intresserade 
politiker/tjänstepersoner.  
 
Frågan om lokal lyftes också. Hörsalen, räcker den? 
Arenan, (under fullmäktigesalen), eller finns det andra alternativ? 
 
Inbjudan går också ut till media, TV, radio, tidningar 
 
Vi ska ge järnet den här dagen! 
 
S-reklamen på bussarna gäller bara hockeybussarna, detta 
eftersom S sponsrar dessa. 
 
Ett extra kommunfullmäktige är inlagt angående det nya 
valkretssystemet. Kort info om detta.  
 
Ylva Hedqvist Hedlund informerade om nomineringarna till de 
olika listorna. Det är mycket få nominerade från Skellefteå och 
Norsjö, endast 8 personer. Detta täcker ordinarie ledamöter och 
ersättare, men lämnar i princip ingen buffert. Tre mötesdeltagare 
nominerade sig själva till riksdag och region/landstingslistorna 
under sittande möte. Ytterligare namn nämndes och bör 
kontaktas för en ny förfrågan. 
 
Provvalet är igång och den 1 november ska valberedningen 
träffas och räkna röster. 
 
Vad gäller val av ombud till kongressen så ska ombuden vara 
färdigvalda och anmälda innan jul. I mitten av januari blir det en 
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endagsutbildning (troligen i Luleå) för de valda ombuden. 
 
Det finns ett flertal som är nominerade till specifika platser på 
riksdagslistan. Provvalet kommer att ge valberedningen en bra 
fingervisning om hur medlemmarna ser på de olika nominerade. 
 
Christina Nyström har varit på SKL:s kulturkonferens. Temat var 
mötesplatser. Hon sätter samman material och bereds utrymme 
för detta på ett kommande möte. 
 

9. Övriga frågor  
 
Vi har fått en fråga från en medlem: Hur fungerar gröna kortet? 
Gröna kortet är ett frikort för tandvård. Kortet skrivs ut t ex pga 
diagnos, mediciner som tär på tänderna, hög ålder med 
svårighet att sköta sina egna tänder. Kortet gäller endast hos 
tandläkare som är anslutna till Försäkringskassan. 
 
Medlemmen vill också att vi bjuder in riksdagsledamoten med 
ansvar för LSS, handikappfrågor, Maj Karlsson. Styrelsen tar 
emot det uppdraget. Förslag lades om att kombinera ett möte 
med Karin Rågsjö och Maj Karlsson.  
 
Fråga ställdes om parkbänkar längs broarna runt. Medlemmen 
kontaktas av partiets representant i fritidsnämnden. 
 
Medlemmen föreslog också att en lista med kommande 
år/säsongs möten, (styrelse, medlemsmöten, arbetsmöten osv) 
sammanställs och skickas ut till medlemmarna. Mötet föreslog 
också en kort presentation av styrelsen. Styrelsen tar med sig 
förslaget. 
 
Ytterligare kontakt ska tas med Nooshi Dadgostar om att besöka 
Skellefteå. 

 
10. Mötets avslutande 

 
Ordförande Thomas Hashemi tackade alla för deras närvaro och 
medverkan och förklarade mötet avslutat.  

 
 
Vid pennan: 
 
 _______________________________________________ 
Torbjörn Häggmark 
 
Justeras:  
 
_______________________________________________ 
Christina Nyström                 


