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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 ledamot Maria Boström-Lambrén 
som lämnat oss.  
 
§ 2.  GODKÄNNANDE AV KALLELSEN  
 
I enlighet med stadgarna skickades kallelsen den 2 februari. 
Mötet beslutade att godkänna kallelsen. 
 
§ 3.  RAPPORT ÖVER FULLMAKTSGRANSKNINGEN 
 
Distrikssekreterare Sabina M.Hultgren rapporterade att 55 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 och Elin Gustafsson. Kongressen 
kommer vid eventuella slutna omröstningar använda sig av easyvote.  
 
§ 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. 
 
Mötet beslutade att göra en redaktionell ändring av nummerordningen på den 
utskickade dagordningen då §13 saknades, men fanns med i handlingarna.  
 



 
§ 6.  STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 
 
Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till ombuden. Elin Gustafsson berättade 
om det gångna verksamhetsåret.  
 
Det sker en redaktionell ändring från folkrörelsens arkiv till arbetarrörelsens arkiv 
Mötet beslutade  
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 och att lägga densamma till 
handlingarna. 
 
§ 7.  ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 
 
Den ekonomiska rapporten har varit utsänd och mötesordförande, Carina 
Nilsson, lämnade ordet fritt.  
 
Mötet beslutade  
att godkänna den ekonomiska årsredovisningen för år 2020 och att fastställa 
resultat- och balansräkning samt att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
Mötet beslutade 
att årets resultat på 115 810,43 kronor överförs till det egna kapitalet. 
 
§ 8.  ÅRSREDOVISNING KONTO IDARÖD 
 
Den ekonomiska rapporten har varit utsänd och mötesordförande, Carina 
Nilsson, lämnade ordet fritt.  
 
Mötet beslutade 
att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
§ 9.  RAPPORT KONTO IDARÖD 
 
Den ekonomiska rapporten har varit utsänd och mötesordförande, Carina 
Nilsson, lämnade ordet fritt 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 
 
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 gällande S-kvinnor i Skåne 
samt för konto Idaröd. 
 
Mötet beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
 
§ 12  Förslag från distriktsstyrelsen 
 

a) Distriktsavgiften 
Ordförande, Elin Gustafsson, föredrog styrelsens förslag att distriktsavgiften 
förblir oförändrad med 60kr. 
 
Mötet beslutade 
att bifalla förslaget. 
 

b) Uttalande 
 
Ordförande, Elin Gustafsson, föredrog styrelsens förslag till uttalande:  
 
En skattepolitik för jämlikhet och jämställdhet 

Klassklyftorna i Sverige har ökat i decennier, allt färre äger allt mer. Förutom ojämlikhet 

präglas de ekonomiska klyftorna av stora skillnader mellan män och kvinnor. Det är helt 

oacceptabelt! 

  

Skattesystemet reformerades på 1990-talet, men sedan dess har omfattande avsteg 

gjorts från grundläggande principer om neutralitet, förutsägbarhet och likformighet. 

Exempelvis har införandet av jobbskatteavdraget inneburit att den skatt som betalas på 

lön har reducerats medan skatt på pension, sjukpenning, a-kassa och föräldrapenning 

inte har det. S-kvinnor i Skåne anser att det är en orättvisa som måste ändras. 

  

Skattepolitiken måste återfå en tydlig fördelningspolitisk och jämställdhetspolitisk profil 

för att minska de ekonomiska klyftorna. Skattepolitiken ska också utformas så att det 



gynnar en grön omställning. Klimat- och miljöförstörande verksamhet ska beskattas 

hårdare. Inom vissa områden kan till exempel höjda miljö- eller konsumtionsskatter 

växlas mot sänkta skatter på arbete.  

  

Skatterna ska garantera välfärdens finansiering, jämlikhet och jämställdhet samt främja 

arbete. S-kvinnor i Skåne kräver därför att skatterna bör växla från skatt på arbete till 

skatt på konsumtion och kapital. Vi vill också att Rot- och rutavdragen ska avskaffas och 

att ränteavdragen successivt tas bort. S-kvinnor i Skåne vill även ha riktad beskattning på 

klimat- och miljöförstörande verksamhet, avskaffa jobbskatteavdraget, införa 

förmögenhetsskatt, införa fastighetsskatt, införa högre kapitalskatter och återinföra 

värnskatt. Slutligen menar vi även att pension, sjuk- och aktivitetsersättning, 

arbetslöshetsersättning och föräldrapenning ska beskattas som inkomst på arbete. 

Därför vill vi göra om skattesystemet i sin helhet utifrån en fördelningspolitisk profil för 

att nå jämställdhet och jämlikhet! 

 
 
Malin Hallingström Skoglund, Kristianstad, yrkade på att ändra uttalandet enligt 
nedanstående förslag:  
 
"S-kvinnor i Skåne vill även ha riktad beskattning på klimat- och miljöförstörande 
verksamhet, avskaffa jobbskatteavdraget, införa förmögenhetsskatt, införa högre 
kapitalskatter och återinföra värnskatt. Vi vill även införa en noga utredd 
fastighetsskatt" 
 
 
Lena Näslund, Trelleborg, yrkar att inledningen ska ändras enligt följande förslag: 
”Skattesystemet måste göras om. Det anser S-kvinnor i Skåne som på sin kongress 
kräver ett nytt skattesystem utifrån en fördelningspolitisk profil för att uppnå 
jämställdhet och jämlikhet.” 
 
Gunilla Andersson, hässleholm, yrkar bifall till Lena Näslunds yrkande och i övrigt 
styrelsens förslag. 
 
Distriktsstyrelsen reviderar uttalandet i enlighet med inkomna yrkande.  

 
Mötet beslutade 
att anta uttalandet i enlighet med de inkomna yrkanden. 
 
Olga Krivtsova yrkar att S-kvinnor i Skåne även gör ett uttalande gällande mäns våld mot 
kvinnor.  
 
Mötet beslutade att uppdra åt den nya styrelsen att skriva ett uttalande gällande 
mäns våld mot kvinnor.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
§ 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 2021. 
 
Mötet beslutade  
att anta budgetförslaget. 
 
 
10:45 gästades kongressen av S-kvinnors förbundssekreterare Susanne 
Andersson. 
11:00 gästades kongressen av ABF Skånes ordförande Rikard Larsson. 
11:15 gästades kongressen av Per-Ola Nilsson som representerade 
socialdemokraterna i Skåne.  
 
§ 15. VAL 
 
Marianne Eriksson, ledamot i valberedningen, föredrog valberedningens samtliga 
förslag. 
 
 

a) Kassör  2år 
Valberedningsförslag är att välja följande till kassör för en tid av två (2) år: 
Anna Ingers, Helsingborg,   Omval 
 
Mötet beslutade  
att till kassör för två år välja Anna Ingers (omval). 
 
 

b) Styrelseledamöter 2 år 
 
Valberedningen föreslår att välja följande till ledamöter för en tid av två (2)år: 
Birgitta Eriksson, Malmö  Omval 
Inger Jarl Back, Malmö  Omval 
Veronica Larsson, Trelleborg  Omval 
Maria Nyman Stjärnskog, Skurup Nyval 
Tina Löfström, Eslöv  Nyval 
 



My Lilja,Lund, nominerar: Lina Olsson, Lund 
Elfva Barrio, Lund, nominerar: Lina Olsson, Lund 
Elisabeth Carlsson, Ystad, nominerar: Terese Grahn  
Kim Grahn, Ystad, nominerar: Terese Grahn  

 
Sluten votering verkställs.  
53st ombud har avlagt röster 

 
Röstningen utföll enligt följande: 
Birgitta Eriksson, Malmö  52st 
Inger Jarl Back, Malmö  48st 
Veronica Larsson, Trelleborg  44st 
Maria Nyman Stjärnskog, Skurup 48st 
Tina Löfström, Eslöv  36st 
Lina Olsson, Lund  19st 
Terese Grahn, Ystad  18st 

 
Mötet beslutade  
att till ledamöter för 2år utse 
Birgitta Eriksson, Malmö  Omval 
Inger Jarl Back, Malmö  Omval 
Veronica Larsson, Trelleborg  Omval 
Maria Nyman Stjärnskog, Skurup Nyval 
Tina Löfström, Eslöv  Nyval 

   
 
 
Fyllnadsval 1 år för Sara Mellander som avgår. 
Valberedningen föreslår att välja följande till ledamot för en tid av ett (1)år på 
fyllnadsval: 
Cartin Tufvesson, Stora-Harrie-Kävlinge Nyval 
 
Mötet beslutade  
att till styrelseledamöter för 1 år utse 
Cartin Tufvesson, Stora-Harrie-Kävlinge Nyval 

 
c) Revisorer för 1 år 

Valberedningen föreslår att välja följande till revisorer för en tid av ett (1) år: 
Kerstin Nilsson, Kävlinge  Omval 
Malin Möller, Helsingborg  Omval 

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

 
d) Revisorersättare för 1 år 

Valberedningen föreslår att välja följande till revisorsersättare för en tid av ett (1) år: 
Maria Nilsson, Kristianstad-Åhus Omval 
Marianne Larsson, Skurup  Nyval 

 
Mötet beslutade att till revisorsersättare för ett år utse 



Maria Nilsson, Kristianstad-Åhus Omval 
Marianne Larsson, Skurup  Nyval 
 

e) Val av ombud till S-kvinnors förbundskongress 
Valberedningens förslag är att välja följande personer till ombud till 
förbundskongress 2021: 
 
Sabina M.Hultgren,Kristianstad, samt att utse henne till delegationsledare 
Anna Ingers, Helsingborg 
Ingalill Bjarten, Österlen 
My Lilja, Lund 
Birgitta Eriksson, Malmö 
Terese Grahn, Ystad 
Kerstin Malmö, Eslöv 
 
Mötet beslutar att välja:  
Sabina M.Hultgren, Kristianstad   
Anna Ingers, Helsingborg 
Ingalill Bjarten, Österlen 
My Lilja, Lund 
Birgitta Eriksson, Malmö 
Terese Grahn, Ystad 
Kerstin Malmö, Eslöv 
 

Till delegationsledare för den skånska delegationen valdes Sabina M.Hultgren, 
Kristianstad  

 

f) Val av ombudsersättare till S-kvinnors förbundskongress  
Valberedningens förslag är att välja följande personer till ombudsersättare till 
förbundskongress 2021: 
Marie Sand, Lomma 
Vanja Andersson, Husie 
Felicia Nordstrand, trelleborg 
 
Mötet beslutar att väja: 
Marie Sand, Lomma 
Vanja Andersson, Husie 
Felicia Nordstrand, trelleborg 

 
g) Valberedning för 1 år 

 
Ordförande, Elin Gustafsson, föredrog styrelsens förslag. 
 
Styrelsens förslag till valberedning är följande: 
Kia Haraldsdotter Sagéus, Malmö, sammankallande Omval  
Terese Grahn, Ystad  omval 
Marianne Eriksson, Kristianstad omval 
Åsa Holmqvist, Helsingborg omval 
Margita Malmros, Lund  nyval 
Laila Olsen, Staffanstorp  nyval 
 



 
 
 
Kristina Lindbåge, Kristianstad, nominerar Marianne Eriksson till sammankallande.  
 

 
Sluten votering verkställs.  
50st ombud har avlagt röster 

 
Röstningen utföll enligt följande: 
Kia Haraldsdotter Sagéus 23st 
Marianne Eriksson 26st 
 
Blankröst   1st 
 
Mötet beslutade att till valberedning utse 
Kia Haraldsdotter Sagéus, Malmö, Omval  
Terese Grahn, Ystad  omval 
Marianne Eriksson, Kristianstad omval 
Åsa Holmqvist, Helsingborg  omval 
Margita Malmros, Lund  nyval 
Laila Olsen, Staffanstorp  nyval 

 
 
Efter votering beslutade kongressen att  
Till sammankallande i valberedningen valdes Marianne Eriksson, Kristianstad (nyval). 
  
 
 
§ 17. MOTIONSBEHANDLING 
 
Motion nr.1  
Återupprätta enprocentsmålet 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen samt skicka den till S-kvinnors förbundskongress 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen och skickar den till S-kvinnors förbundskongress.  
 

Motion nr.2 
Skattebefria de lägsta pensionerna 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att avslå motionen, 
 
Lena Fällström, Lund, yrkar bifall till styrelsen förslag. 
 

Distriktskongressens beslut 
Att avslå motionen 



 
 
 
Motion nr.3 
ROT avdrag för fastighetsägare i kommunala bolag, allmännyttan 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att avslå motionen 
 
Lena Fällström, Lund, yrkar bifall till styrelsen förslag. 

Distriktskongressens beslut 
Att avslå motionen 

Motion nr.4 
Sjukvården behöver en ny styråra 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen 
 
Gunilla Andersson, Hässleholm, yrkar bifall till styrelsen förslag. 
 
Distriktskongressens beslut 
att besvara motionen 
 
 
 
Motion nr.5 
En sjukförsäkring som ger fler en chans att ställa upp istället för att slås ut 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen och skickade till S-kvinnors förbundskongress. 
 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen och skicka den till S-kvinnors förbundskongress 

Motion nr.6 
Motion angående rätten till mammografi när man är över 74år 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen, 
 

Distriktskongressens beslut 
Att besvara motionen  
 
Motion nr.7 
Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; inför en progressiv 
fastighetsskatt 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen. 
 



Distriktskongressens beslut 
att besvara motionen. 
 
 
Motion nr.8  
Motion till partikongressen om äldreomsorgslag och solidarisk äldreomsorgsförsäkring 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen 
 

Distriktskongressens beslut 
att besvara motionen  
 

Motion nr.9 
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen. 
 
Lena Näslund, Trelleborg, yrkar bifall till motionen 
Inga-Lill Bjarten, Österlen, yrkar bifall till motionen 
Maria Nyman-Stjärnskog, Skurup, yrkar bifall till motionen 
Vanja Andersson, Husie, uppmanar kongressen att tänka på att motionen redan 
tidigare är bifallen och skicka motionen igen kan ändra det utfallet.  

Distriktskongressens beslut 
att efter försöksvotering med handuppräckning besluta i enlighet med styrelsen 
förslag. att besvara motionen 

Motion nr.10 
Grön investeringsbank, en katalysator för innovation 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen och skicka den till S-kvinnors förbundskongress 
 
Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen och skicka den till S-kvinnors förbundskongress 
 
Motion nr.11 
Kvinnohat som grund för hatbrott: Femicide 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen och skicka den till S-kvinnors förbundskongress 
 
Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen och skicka den till S-kvinnors förbundskongress 
 
Motion nr.12 
Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; inför en grön arvs- och gåvoskatt och en 
klimatvärnskatt 



Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen 
 
Distriktskongressens beslut 
Att besvara motionen 
 
Motion nr.13 
Gemensam välfärd är socialdemokratins kärnvirke 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen 
 
Distriktskongressens beslut 
Att besvara motionen 
 
Motion nr.14 
Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen 
 
Distriktskongressens beslut 
Att besvara motionen 
 
Motion nr.15 
Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av kapital och ägande 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara motionen 
 
Distriktskongressens beslut 
Att besvara motionen 
 
Motion nr.16 
Gemensam säkerhet. Förnyas, stärks och tvecklas 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen och sända den till S-kvinnors förbundskongress 
 
 
Ingalill Bjarten, Österlen, tackar för behandlingen av motionen. 
 
Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen och skicka den till S-kvinnors förbundskongress 
 
 

 
§ 18. AKTUELLA FRÅGAR 
 
Inga aktuella frågor har inkommit. Elin Gustafsson tackade alla mötesdeltagare 
för ett bra genomförande av S-kvinnor i Skånes andra 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 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malmö den 24 april 2021 
 
 
Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
 
Sabina M.Hultgren  Carina Nilsson 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Kristina Lindbåge  Kim Grahn  My Lilja 
 
 
 
 
 
 
 


