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§ 1.  DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS 
 
Ordförande Elin Gustafsson inledde med ett välkomnande och förklarade 
mötet öppnat. En tyst minut hölls till minne av systrarna som lämnade oss 
under det gångna året. 
 
§ 2.  GODKÄNNANDE AV KALLELSEN  
 
I enlighet med stadgarna skickades kallelsen den 11 februari. 
 
Mötet beslutade att godkänna kallelsen. 
 
§ 3.  RAPPORT ÖVER FULLMAKTSGRANSKNINGEN 
 
Kassören Anna Ingers rapporterade att 49 ombud har anmält sin närvaro.  
Ordföranden föreslog, att närvarolistan godkänns och den läggs till grund vid 
eventuella omröstningar. 
 
Mötet beslutade att bifalla förslaget 
 
§ 4.  VAL AV FUNKTIONÄRER 
 
Mötet beslutade efter förslag från Elin Gustafsson att utse Kerstin Persson till 
mötesordförande. 
 
Mötet beslutade vidare 
att utse Anita Ullmann till sekreterare, 
 
att till protokolljusterare utse Elin Gustafsson, Lena Näslund och Fanny 
Johansson att justera protokollet, 
 
att till rösträknare utse Anna Fernebro, Agnes Kauranen och Birgitta Dahlén 
Mårtensson. 
 
§ 5.  ANTAGANDE AV DAG- OCH ARBETSORDNING 
 
Mötesordföranden föredrog föreslagen dag- och arbetsordning. Mötet håller 
på tills dagordningen är genomförd med avbrott för lunch. Ingalill Bjartén 
yrkade på att lägga till en punkt på dagordningen om nominering till 
förbundsstyrelsen.  
 
Mötet beslutade  
att avslå yrkandet från Ingalilla Bjartén. 
 
Mötet beslutade 
att godkänna förslagen till dag- och arbetsordning. 
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§ 6.  STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 
 
Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till ombuden. Elin Gustafsson 
berättade om det gångna verksamhetsåret. Madeleine Göransson berättade 
om det internationella arbetet. Birgitta Eriksson berättade om distriktets 
studieverksamhet. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 och att lägga densamma till 
handlingarna. 
 
§ 7.  ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 
 
Distriktskassören Anna Ingers föredrog den ekonomiska årsredovisningen. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna den ekonomiska årsredovisningen för år 2018 och att fastställa 
resultat- och balansräkning samt att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
Mötet beslutade 
att årets resultat på 2657 kronor överförs till det egna kapitalet. 
 
§ 8.  ÅRSREDOVISNING KONTO IDARÖD 
 
Distriktskassören Anna Ingers föredrog den ekonomiska rapporten för Konto 
Idaröd.  
 
Mötet beslutade 
att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
§ 9.  RAPPORT KONTO IDARÖD 
 
Inger Jarl Beck lämnade rapport angående konto Idaröd när det gäller två 
beviljade bidrag under året.  
 
Mötet beslutade 
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna. 
 
 
§ 10a.  REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR KVINNODISTRIKTET 
 
Revisorn Kerstin Nilsson läste upp revisorernas berättelse. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 
 
§ 10b.  REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR IDARÖD 
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Revisorn Kerstin Nilsson läste upp revisorernas berättelse. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 
 
 
§ 11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET 
 
Ordföranden föreslog med hänvisning till revisorernas berättelse att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
Mötet beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
 
§ 12a. DISTRIKTSAVGIFTEN 
 
Kassör Anna Ingers föredrog styrelsens förslag att distriktsavgiften för 2020 
höjs till 60 kronor.  
 
Mötet beslutade 
att bifalla förslaget. 
 
§ 12b. UTTALANDE 
 
Ordförande Elin Gustafsson föredrog styrelsens förslag till uttalande:  
 
Stå upp för kvinnors rättigheter, rösta S i EU-valet! 
Den 26/5 är det val till Europaparlamentet. Det är ett val om vilket Europa vi 
vill ha. För S-kvinnor i Skåne är det tydligt, vi måste nå ett Europa med mer 
öppenhet, jämställdhet och solidaritet. Arbetet med jämställdhet är en viktig 
grund för fredliga och trygga samhällen.  
 
De mörka högerkonservativa och nationalistiska krafterna som vi ser runt om i 
Europa bidrar inte bara till ökade klyftor mellan människor och länder utan är 
ett direkt hot mot kvinnors rättigheter. Det måste vara ett prioriterat arbete 
för EU att alltid slå vakt om kvinnors rättigheter! 
 
Dels måste EU säkerställa att kvinnor har rätt till sin egen kropp, vi måste 
värna aborträtten och säkerställa att mäns våld mot kvinnor upphör. Dels 
måste EU säkerställa att de kvinnorättsorganisationer som finns i respektive 
medlemsland får ekonomiskt stöd att driva sitt viktiga arbete. Men det 
handlar också om att arbeta hårdare för att stoppa sexköp och 
människohandel. 
 
Men EU måste även bidra till ökad trygghet på hela arbetsmarknaden och att 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor upphör, din månadsinkomst ska inte 
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baseras på kön. Vi måste trygga kvinnors ekonomiska självständighet under 
arbetslivet och när du gått i pension. 
 
Det handlar om kvinnors frihet! Det behövs mer progressiva feministiska 
röster i Bryssel. Rösta S i EU-valet! 
 
 
Mötet beslutade 
att anta uttalandet. 
 
 
§ 13. VERKSAMHETSINRIKTNING OCH AKTIVITETSPLAN 
 
Verksamhetsinriktning och aktivitetsplan fanns presenterade i 
möteshandlingarna och föredrogs av Elin Gustafsson.  
 
Mötet beslutade  
att godkänna förslaget. 
 
 
§ 14.  BUDGET 
 
Distriktskassören Anna Ingers föredrog budgetförslaget för 2019. 
 
Mötet beslutade  
att anta budgetförslaget. 
 
 
§ 15. VAL 
 
Kia Haraldsdotter- Sagéus, sammankallande i valberedningen, föredrog 
valberedningens samtliga förslag. 
 

a) Kassör  2år 
 
Mötet beslutade  
att till kassör för två år välja Anna Ingers, Helsingborg (omval). 
 

b) Styrelseledamöter 2 år 
 
Mötet beslutade att godkänna rättelse i handlingarna till att antalet 
ledamöter som ska väljas är 5. 
 
Lena Näslund, Trelleborg, och Lisbeth Karlsson, Ystad, yrkar att välja Veronica 
Larsson, Trelleborg, till styrelseledamot. Lena Fällström, Lund, och Elsa 
Hansson, KARL, yrkar att bifalla valberedningens förslag. 
 
Mötet beslutade efter sluten votering 
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att till styrelseledamöter för 2 år utse 
 
Ann-Louise Levau, Lund (omval) 46 röster 
Ann-Sofie Adermark, Kristianstad (omval) 37 röster 
Birgitta Eriksson, Malmö (omval) 41 röster 
Inger Jarl Beck, Malmö (omval) 39 röster 
Maria Boström Lambrén, Höör (omval) 40 röster 
 
Veronica Larsson, Trelleborg, fick 27 röster och valdes inte in i styrelsen. 
 

c) Revisorer för 1 år 
 
Yasmine Bladelius, Helsingborg, yrkar att Inger Nilsson, Helsingborg väljs till 
revisor. 
 
Mötet beslutade efter sluten votering att till revisorer för ett år utse 
 
Birgit Hansson, Malmö (omval) 35 röster 
Kerstin Nilsson, Kävlinge (omval) 45 röster 
 
Inger Nilsson, Helsingborg, fick 18 röster och valdes inte till revisor. 
 

d) Revisorersättare för 1 år 
 
Mötet beslutade att till revisorsersättare för ett år utse 
 
Maria Nilsson, Kristianstad-Åhus omval 
Inger Nilsson, Helsingborg  omval 
 

e) Valberedning för 1 år 
 
Elin Gustafsson föredrog styrelsens förslag. 
 
Till sammankallande i valberedningen valdes Kia Haraldsdotter Sagéus, Malmö 
(omval). 
 
Mötet beslöt att till valberedning utse 
 
Susanne Asserfors, Höör  nyval  
Terese Grahn, Ystad  nyval 
Rita Borg, Lund  nyval 
Elin Hellqvist, Helsingborg  nyval 
Marianne Eriksson, Kristianstad omval  
  
Efter valen höll Heléne Fritzon, Socialdemokraternas förstanamn på EU-listan 
ett tal. Därefter ajournerades mötet för lunch. Förhandlingarna återupptogs 
med en videohälsning från Carina Ohlsson, S-kvinnors förbundsordförande 
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och därefter ett tal av Joakim Sandell som representerade partidistriktet. 
Därefter höll Ingrid Ternrud ett tal. Hon representerade ABF Skåne. 
 
§ 16. OMBUDSVAL TILL FÖRBUNDSKONGRESSEN 
 
Kia Haraldsdotter- Sagéus, sammankallande i valberedningen, föredrog 
valberedningens förslag. 
 
Mötet beslutade att till ordinarie ombud välja: 

 
Elin Gustafsson, Lund 

   Veronica Larsson, Trelleborg 
   Sabina Månsson Hultgren, Kristianstad 
   Madeleine Göransson, Österlen 
   Lisbeth Karlsson, Ystad 
   My Rosell, Helsingborg 
   Vanja Andersson, Avantgarde Malmö 
 
Mötet beslutade att till ersättare välja: 
 
   Kim Grahn, Ystad 
   Elin Hellqvist, Helsingborg 
   Anna Nordstrandh, Trelleborg 
   Eva Bengtsson, Eslöv 
   Sara Mellander, Malmö 
   Laila Olsen, Staffanstorp 
 
§ 17. MOTIONSBEHANDLING 
 
Nr 1 S-kvinnors medlemsavgift 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen, 
att motionen översänds till förbundskongressen. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen översänds till förbundskongressen. 

Nr 2 Barndomstol 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara attsats 1, 
att bifalla attsatserna 2, 3 och 4, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen och till Skånes riksdagsgrupp. 
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Distriktskongressens beslut 
att besvara attsats 1, 
att bifalla attsatserna 2, 3 och 4, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen och till Skånes riksdagsgrupp. 

Nr 3 Sjuka ska garanteras trygghet 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Nr 4 Kvinnohat som grund för hatbrott: Femicide 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Marie Werner, Skurup, yrkar att omforma attsats 3 i brödtexten. Elin 
Gustafsson, DS, yrkar på avslag till detta varpå Marie Werner drar tillbaka sitt 
yrkande. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Nr 5 Högkostnadsskydd  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att avslå motionen. 

Ingalill Bjartén yrkar på bifall till motionen. Ann-Louise Levau, DS yrkar på att 
avslå motionen. Vanja Andersson, Avantgarde, yrkar på bifall till 
distriktsstyrelsens förslag. 

Distriktskongressens beslut 
att avslå motionen. 

Nr 6 Från vapenexport till civil produktion och inrättande av ett 
fredsdepartement 
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Ingalill Bjartén yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Nr 7 Statlig utredning om hur porrens skadeverkningar ska begränsas för 
ökad folkhälsa 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Nr 8 Motion mot nazism 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Nr 9 Motion angående Vård av barn 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att avslå motionen. 

Distriktskongressens beslut 
att avslå motionen. 

Nr 10 Motion om att internationella kvinnodagen, den 8 mars blir officiell 
helgdag 
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Inger Nilsson, Helsingborg, tackar distriktsstyrelsen för behandlingen av 
motionerna nr. 10 och nr. 11. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Nr 11 Motion om spelreklamförbud. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen och till Skånes riksdagsgrupp. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen och till Skånes riksdagsgrupp. 

Nr 12 Byt namn från särskola till utvecklingsskola  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

Birgitta Dahlén Mårtensson yrkar att besvara motionen. Elin Gustfasson, DS, 
yrkar att bifalla distriktsstyrelsens förslag. Anna Nordstrandh, Trelleborg, yrkar 
bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

§ 18. AKTUELLA FRÅGAR 
 
Aktuella frågor hade inte inkommit. Elin Gustafsson tackade 
mötesordföranden och sekreteraren för mötet och Birgitta Eriksson 
presenterade sudieutskottets kommande aktiviteter. 
 
§ 19.  AVSLUTNING 
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Mötesordförande Kerstin Persson avslutade därefter distriktsmötet 2019. 
 
 
Malmö den 14 april 2019 
 
 
Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
 
Anita Ullmann  Kerstin Persson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Elin Gustafsson Fanny Johansson Lena Näslund 
 


