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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 och vi nämnde särskilt vår tidigare ordförande Inger Nilsson som 
lämnat oss.  
 
§ 2.  GODKÄNNANDE AV KALLELSEN  
 
I enlighet med stadgarna skickades kallelsen den 28 januari samt förnyad kallelse 
den 18 juni. 
 
Mötet beslutade att godkänna kallelsen. 
 
§ 3.  RAPPORT ÖVER FULLMAKTSGRANSKNINGEN 
 
Distrikssekreterare Sabina M.Hultgren rapporterade att 36 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 Carina Nilsson till 
mötesordförande. 
 
Mötet beslutade vidare 
att utse Sabina M.Hultgren till sekreterare, 
 
att till protokolljusterare utse Kristina Lindbåge, Kim Grahn och My Lijla att 
justera protokollet, 
 
att till rösträknare utse Sabina M.Hultgren. 
 
§ 5.  ANTAGANDE AV DAG- OCH ARBETSORDNING 
 
Mötesordföranden föredrog föreslagen dag- och arbetsordning. Mötet håller på 
tills dagordningen är genomförd.  
 
Mötet beslutade 
att godkänna förslagen till dag- och arbetsordning med tillägg av den lathund 
gällande de digitala verktyg som används undermötet och som har skickats ut till 
ombuden. 
 



 
§ 6.  STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 
 
Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till ombuden. Elin Gustafsson berättade 
om det gångna verksamhetsåret.  
 
 
Mötet beslutade  
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 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 2019 och att fastställa 
resultat- och balansräkning samt att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
Mötet beslutade 
att årets resultat på 39 151,37 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 fem 
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 
 
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 samt för konto Idaröd. 
 
Mötet beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
§ 12  Rapport förbundskongress 2019 
Ordförande gick igenom rapporten från förbundskongress 2019. 
 
Mötet beslutade 
att godkänna rapport från förbundskongress 2019. 
 
§ 13a. DISTRIKTSAVGIFTEN 
 
Ordförande Elin Gustafsson föredrog styrelsens förslag att distriktsavgiften 
förblir oförändrad med 60kr. 
 
Mötet beslutade 
att bifalla förslaget. 
 
§ 13b. UTTALANDE 
 
Ordförande Elin Gustafsson föredrog styrelsens förslag till uttalande:  
 
Signera och ratificiera FN:s konvetion om kärnvapenförbund 
S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri från kärnvapen. Vi är 
besvikna över att Sverige valt att i nuläget inte signera och ratificera FN:s konvention om 
kärnvapenförbud. 
När frågan beslutades i FN för bara två år sedan, var Sverige ett av de länder som 
röstade ja. 
S-kvinnor i Skåne menar att Sverige behöver fullfölja sina åtaganden, signera och 
ratificera konventionen. För att stärka Sveriges arbete för fred och nedrustning borde 
Sverige också deklareras som en kärnvapenfri zon. S-kvinnor har sedan 1950-talet haft 
en ledande roll i den svenska kampen mot kärnvapen och för nedrustning. Den kampen 
fortsätter vi att driva, både internationellt, nationellt och lokalt. Nu kräver vi att Sverige 
tar på sig en ännu tydligare ledartröja för att realisera en kärnvapenfri värld. 

 



 
Lena Näslund begärde ordet och tillstyrkte uttalandet 
Ingalill Bjartén begärde ordet och tillstyrkte uttalandet. 
 
Mötet beslutade 
att anta uttalandet. 
 
 
§ 14. VERKSAMHETSINRIKTNING OCH AKTIVITETSPLAN 
 
Verksamhetsinriktning och aktivitetsplan fanns presenterade i 
möteshandlingarna och föredrogs av Elin Gustafsson.  
 
Mötet beslutade  
att godkänna förslaget. 
 
 
Kongressen gästas av Kommunal i Skånes ordförande Tina Christensson som höll 
ett anförande till S-kvinnor i Skånes kongress.  
 
Röstlängden justeras till 37st ombud.  
 
§ 15.  BUDGET 
 
Distriktskassören Anna Ingers föredrog budgetförslaget för 2020. 
 
Mötet beslutade  
att anta budgetförslaget. 
 
 
§ 16. VAL 
 
Marianne Eriksson, ledamot i valberedningen, föredrog valberedningens samtliga 
förslag. 
 

a) Ordförande  2år 
 
Mötet beslutade  
att till ordförande för två år välja Elin Gustafsson (omval). 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Styrelseledamöter 2 år 
 
 
Mötet beslutade  
att till styrelseledamöter för 2 år utse   
Madeleine Göransson, Österlen Omval 
Sabina M Hultgren, Kristianstad Omval 
Sara Mellander, Avantgarde  Omval 
Anna Fernebro, Landskrona  Omval 
 
Fyllnadsval 1 år för Ann-Louise Levau som avgår. 
Veronica Larsson, Trelleborg  Nyval 

 
c) Revisorer för 1 år 

Mötet beslutade att till revisorer för ett år utse 
 
Kerstin Nilsson, Kävlinge  Omval 
Malin Möller, Helsingborg  Nyval 

 
 

d) Revisorersättare för 1 år 
 
Mötet beslutade att till revisorsersättare för ett år utse 
 
Maria Nilsson, Kristianstad-Åhus omval 
Ingalill Bjartén, Österlen  Nyval 
 

 
e) Valberedning för 1 år 

 
Mötesordförande, Carina Nilsson, föredrog styrelsens förslag. 
 
Till sammankallande i valberedningen valdes Kia Haraldsdotter Sagéus, Malmö 
(omval). 
 
Mötet beslutade att till valberedning utse 
 
Susanne Asserfors, Höör  omval  
Terese Grahn, Ystad  omval 
Rita Borg, Lund  omval 
Marianne Eriksson, Kristianstad omval 
Åsa Holmqvist, Helsingborg nyval 
  
   
 
 
 
 



 
 
 
§ 17. MOTIONSBEHANDLING 
 
Motion nr.1  
Ge amnesti till ensamkommande unga från Afghanistan!  
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen, 

Distriktskongressens beslut 
att besvara motionen, 
 

Motion nr.2 
Är freden möjlig eller är den en dröm? 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen, 
 
Ingalill Bjarten, Österlen, uppmuntrar klubbarna i Skåne att skicka in liknande 
motioner till kommande partikongress. 

Distriktskongressens beslut 
Att besvara motionen 
 

Motion nr.3 
Motion angående Migrationsverkets regelverk. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara attsats ett 
Att bifalla attsats två 

Margita Malmros, Lund, begär ordet och yrkar avslag på attsats två  

Ingalill Bjartén, Österlen, yrkar bifall till styrelsens förslag.  
Birgitta Cestrone Nyman, Ystad, yrkar bifall till styrelsens förslag 

Distriktskongressens beslut 
Att besvara att-sats ett och bifalla att-sats två. 

Motion nr.4 
Vi vill ha en kärnvapenfri värld 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara att-sats ett  
Att bifalla att-sats två, tre och fyra 
 

Lena Näslund, Trelleborg, begär ordet och meddelar att de som motionärer är 
nöjda med styrelsens behandling av motionen.  



Distriktskongressens beslut 
att besluta i enlighet med styrelsens förslag 
 

Motion nr.5 
Vi vill ha en kärnvapenfri värld 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara att-sats ett  
Att bifalla att-sats två 
 

Distriktskongressens beslut 
att besluta i enlighet med styrelsen förslag. 

Motion nr.6 

Låt oss stärka partiets och S-kvinnors internationella roll i fredens tjänst 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen, 
 

Lena Näslund, Trelleborg, begär ordet och yrkar bifall till motionen  

Ingalill Bartjen, Österlen, begär ordet och yrkar bifall till styrelsen förslag 

Madeline Göransson föredrar styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens 
förslag. 

Distriktskongressens beslut 
Att efter försöksvotering med handuppräckning besluta i enlighet med styrelsen 
förslag.  
 

Motion nr.7 
Höj pensionsavgiften 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen. 
 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen. 
 

Motion nr.8  
Motion angående Jämställd arbetsmarknad 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla attsats ett och att besvara attsats två och tre. 
 

Ingalill Bjartén, Österlen, begär ordet och tackar för behandlingen av motionen. 



Distriktskongressens beslut 
att besluta i enlighet med styrelsen förslag.  
 

Motion nr.9 
Stärk skyddet för boende i bostadsrättsföreningar! 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen. 
 
Lena Fällström begärde ordet och efterfrågade en redaktionell ändring gällande 
att-satsen. Det är dock inte möjligt med redaktionella ändringar i motionerna.  
Lena Näslund, Trelleborg, uppskattade Lenas förslag och föreslog att distriktet 
kan kalla till utbildning i motionsskrivande.  

Distriktskongressens beslut 
att besluta i enlighet med styrelsen förslag. 

Motion nr.10 
Tandvården ska in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen. 
 
My Lilja, Lund,  begär ordet och yrkar bifall till motionen.  
Lena Näslund, Trelleborg, begär ordet och yrkar bifall till styrelsens förslag.  

Distriktskongressens beslut 
Att efter försöksvotering med handuppräckning besluta i enlighet med styrelsen 
förslag. 
 

§ 18. AKTUELLA FRÅGAR 
 
Inga aktuella frågor har inkommit. Elin Gustafsson tackade alla mötesdeltagare 
för ett bra genomförande av S-kvinnor i Skånes första digitala kongress samt 
tackade Carina Nilsson  för att ha lett distriktsårskongressen bra och pedagogiskt.  
Elin tackade också de avgågna ledamöter, revisorer och ledamöter i 
valberedningen som nu lämnat sina uppdrag. 
 
§ 19.  AVSLUTNING 
 
Ordförande Elin Gustafsson avslutade därefter distriktsårskongressen 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Malmö den 16 augusti 2020 
 
 
Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
 
Sabina M.Hultgren  Carina Nilsson 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Kristina Lindbåge  Kim Grahn  My Lilja 
 
 
 
 
 
 


