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§ 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS 
 
Ordförande Inger Nilsson inledde med ett välkomnande och förklarade mötet 
öppnat. 
 
En parentation hölls för de klubbister som under året lämnat sina systrar.  
 
§ 2. GODKÄNNANDE AV KALLELSEN  
 
I enlighet med stadgarna skickades kallelsen innan 1 februari och handlingar 
skickades 3 veckor före mötet. 
 
Mötet beslutade att godkänna kallelsen. 
 
§ 3. RAPPORT ÖVER FULLMAKTSGRANSKNINGEN 
 
Kassören Laila Olsen rapporterade att 46 ombud från 21 klubbar 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 Inger Nilsson  
att utse Cecilia Lind, Eslöv, till mötesordförande. 
 
Mötet beslutade vidare 
att utse Anita Ullmann till sekreterare, 
 
att till protokolljusterare utse Inger Nilsson, Cecilia Lind och Maria Nilsson att 
justera protokollet, 
 
att till rösträknare utse Marianne Eriksson, Elsa Hansson och Jessica Kronvall. 
 
§ 5. VAL AV REDAKTIONSKOMMITTÉ 
 
Mötet beslutade 
att utse Inger Jarl Beck, Maria Nyman Stjärnskog och Anna Ingers till 
redaktionskommitté. 
 
§ 6. ANTAGANDE AV DAG- OCH ARBETSORDNING 
 
Mötesordföranden föredrog föreslagen dag- och arbetsordning. Mötet håller 
på tills dagordningen är genomförd med avbrott för lunch kl 12.30-13.15 
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Uppdelning ska ske av punkten § 11 i § 11a (Revisionsberättelse 
kvinnodistriktet) och § 11b (Revisionsberättelse Idaröd). 
 
Mötet beslutade 
att med ändringen godkänna förslagen till dag- och arbetsordning. 
 
 
§ 7. STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 
 
Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till ombuden. Rubrikerna föredrogs 
av mötesordföranden.  Slutordet lästes upp av ordförande Inger Nilsson. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 och att lägga densamma till 
handlingarna. 
 
§ 8. ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 
 
Distriktskassören Laila Olsen föredrog den ekonomiska årsredovisningen och 
svarade på frågor. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna den ekonomiska årsredovisningen för år 2015 och att fastställa 
resultat- och balansräkning samt att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
§ 9. RESULTATDISPONERING 
 
Mötet beslutade 
att årets underskott på 62 703 kronor ska belastas det egna kapitalet. 
 
§ 10. ÅRSREDOVISNING KONTO IDARÖD 
 
Distriktskassören Laila Olsen föredrog den ekonomiska rapporten för Konto 
Idaröd.  
 
Mötet beslutade 
att årets resultat på -23 161,35 kronor balanseras i ny räkning. 
 
§ 11a. REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR KVINNODISTRIKTET 
 
Revisorn Gunilla Gulam läste upp revisorernas berättelse. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 
 
§ 11b. REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR IDARÖD 
 
Revisorn Gunilla Gulam läste upp revisorernas berättelse. 
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Mötet beslutade  
att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 
 
 
§ 12. 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. 
 
§ 13. RAPPORT KONTO IDARÖD 
 
Inger Jarl Beck lämnade rapport angående konto Idaröd när det gäller fyra 
beviljade bidrag under året.  
 
Mötet beslutade 
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna. 
 
Efter beslutet talade gästen Lennart Hallengren, ordförande för 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. 
 
§ 14. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 
 
Distriktskassören Laila Olsen föredrog styrelsens förslag om ersättning med 
990 kr/år till var och en av arbetsutskottets ledamöter. 
 
Mötet beslutade 
att bifalla förslaget. 
 
§ 15. DISTRIKTSAVGIFTEN 
 
Distriktskassören Laila Olsen föredrog styrelsens förslag att distriktsavgiften 
för 2017 höjs till 50 kronor samt svarade på frågor kring förslaget. Ingalill 
Bjartén yrkade på oförändrat avgift. Maria Nyman Stjärnskog, Lena Fällström, 
Anita Scherstén och Elsa Hansson yrkade på bifall till styrelsens förslag. 
 
Mötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
Efter beslutet talade gästen Niklas Karlsson, ordförande för Skånes 
Socialdemokratiska partidistrikt. 
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§ 16. STADGEÄNDRING 
 
Inger Nilsson föredrog styrelsens förslag att ändra i kvinnodistriktets 
grundstadgar samt biföll två förslag till ordbyte i §3 moment 1 (”tillsammans” 
istället för ”ihop”) och i moment 10 (”före” istället för ”innan”). 
 
Mötet beslutade 
att med ändringarna bifalla styrelsens förslag. 
 
§ 17. VERKSAMHETSINRIKTNING OCH AKTIVITETSPLAN 
 
Verksamhetsinriktning och aktivitetsplan fanns presenterade i 
möteshandlingarna och föredrogs av Inger Nilsson. Britt Liljekvist yrkade att i 
inledningen byta ut ordet ”könskamp” till ”kvinnokamp”. Styrelsen biföll 
förslaget. 
 
Mötet beslutade  
Att med den föreslagna ändringen godkänna förslaget. 
 
Efter beslutet talade gästen Ingrid Lennerwald, förste vice ordförande i 
sjukvårdsdelegationen Skåne. 
 
§ 18.  BUDGET 
 
Distriktskassören Laila Olsen föredrog budgetförslaget för 2016. 
 
Mötet beslutade  
att anta budgetförslaget. 
 
§ 19. VAL 
 
Valberednings förslag föredrogs av Kia Haraldsdotter Sagéus 
 

a) Ordförande  2år 
 
Mötet beslutade  
att till ordförande för två år välja Inger Nilsson, Helsingborg. 
 

b) Kassör fyllnadsval 1år 
 
Mötet beslutade  
att till kassör för ett år välja Laila Olsen, Staffanstorp. 
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c) Styrelseledamöter 2 år 
 
Mötet beslutade  
att till styrelseledamöter för 2 år utse 
 
Birgitta Eriksson, Malmö  omval  
Sara Mellander, Malmö   nyval 
Elin Gustafsson, Lund  nyval 
Anna Fernebro, Landskrona nyval 
Ann-Sofie Bodström, Österlen nyval 
 

d) Styrelseledamöter fyllnadsval 1 år 
 
Mötet beslutade att till styrelseledamöter för 1 år utse 
 
Maria Boström-Lambrén, Höör  nyval 
Ann-Sofie Adermark, Kristianstad  nyval 
 

e) Revisorer för 1 år 
 
Mötet beslutade att revisionen ska bestå av två ordinarie revisorer och två 
revisorsersättare. 
 
Mötet beslutade att till revisorer för ett år utse 
 
Birgit Hansson, Malmö omval 
Gunilla Gulam, Eslöv omval 
 

f) Revisorersättare för 1 år 
 
Mötet beslutade att till revisorsersättare för ett år utse 
 
Anitha Lata, Trelleborg  omval 
Franziska Larsson, Helsingborg nyval 
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g) Valberedning för 1 år 
 
Inger Nilsson föredrog styrelsens förslag. 
 
Till ordförande i valberedningen valdes Kia Haraldsdotter Sagéus, Malmö. 
 
Mötet beslöt att till valberedning utse 
 
Annagreta Reinholdz, Eslöv omval  
Pia Ingvarsson, Simrishamn omval 
Eleni Rezaii, Lund  nyval 
Tonka Frodlund, Helsingborg nyval 
Marianne Eriksson, Kristianstad nyval  
  
 
 
§ 19. MOTIONSBEHANDLING 
 
1 Återinföra den allmänna värnplikten, Birgit Skoog, Åhus 
 Distriktsstyrelsens förslag: besvara. 
 Birgit Skoog yrkade att översända motionen till förbundskongressen. 
 
 Mötet beslutade att besvara motionen.  
 
2 Barnomsorg nattetid, Ingalill Bjartén, Österlen 
 Distriktsstyrelsens förslag: bifall. 
 

Mötet beslutade att bifalla motionen och översända den till det 
Socialdemokratiska kvinnoförbundet och skånska S-kvinnor i riksdagen. 

 
3 Få unga intresserade av vård- och omsorgsyrken  
 Distriktsstyrelsens förslag: bifall. 
 

Mötet beslutade att bifalla motionen och översända den till det 
Socialdemokratiska kvinnoförbundet, till S-gruppen i Region Skåne och 
skånska S-kvinnor i riksdagen. 

 
4 Individualisera föräldraförsäkringen 
 Distriktsstyrelsens förslag: bifall. 
  
 Mötet beslutade att bifalla motionen och översända den till det 
 Socialdemokratiska kvinnoförbundet och skånska S-kvinnor i riksdagen. 
 
5 Arbetstidsförkortning med bibehållen lön, Avantagarde
 Distriktsstyrelsens förslag: bifall. 
 
 Mötet beslutade att bifalla motionen och översända den till det 
 Socialdemokratiska kvinnoförbundet och skånska S-kvinnor i riksdagen. 
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6 En demokrati och jämställdhetsansvarig i varje skola, Nahid Biglari, 

Malmö 
 Distriktsstyrelsens förslag: besvara. 
 
 Mötet beslutade att besvara motionen. 
 
7 Kommunala bostadsförmedlingar, Ingalill Bjartén, Österlen  
 Distriktsstyrelsens förslag: besvara. 

Ingalill Bjartén yrkade att ändå översända motionen till skånska S-kvinnor 
i  riksdagen. 

 
 Mötet beslutade efter votering att enligt distriktsstyrelsens förslag 
 besvara motionen.  
 
8 Kvinnors rätt att få sina egna asylskäl prövade, Avantagarde 
 Distriktsstyrelsens förslag: bifall. 
 

Mötet beslutade att bifalla motionen och att översända den jämte 
yttrandet till det Socialdemokratiska kvinnoförbundet och skånska S-
kvinnor i riksdagen. 

 
9 Okvalificerade låglönejobb, Inger Wennhall, Skurup 
 Distriktsstyrelsens förslag: bifall. 
 

Mötet beslutade att bifalla motionen och att översända den jämte 
yttrandet till det Socialdemokratiska kvinnoförbundet och skånska S-
kvinnor i riksdagen. 

 
10 Skattefinansierad mensskydd, Avantgarde 
 Distriktsstyrelsens förslag: bifall. 
 

Mötet beslutade att bifalla motionen och att översända den jämte 
yttrandet till det Socialdemokratiska kvinnoförbundet och skånska S-
kvinnor i riksdagen. 

 
11 Ersättning för vård av närstående, Pethra Ängquist, Husie 
 Distriktsstyrelsens förslag: avslag. 
 
 Mötet beslutade att avslå motionen. 
 
 
§ 20. AKTUELL FRÅGA 
 
Ingen aktuell fråga var inlämnad till styrelsen, men styrelsen lämnade förslag 
på två uttalanden, ett om aborträtten och ett om värdlandsavtalet. 
Mötet beslutade att anta båda uttalanden. 
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§ 21. INSAMLING 
 
Dagens insamling på 1909 kr går till Syriens kvinnor via Palmecentret.  
 
 
§ 22   AVSLUTNING 
 
Mötesordföranden tackades med boken ”Vilka kvinnor II” och sekreteraren 
tackades med S-kvinnors stearinljus. 
 
Marianne Eriksson som lämnade styrelsen avtackades med S-kvinnors 
stearinljus.  
 
Ordförande Inger Nilsson avslutade därefter distriktsmötet 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Backagården den 24 april 2016 
 
 
Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
 
Anita Ullmann  Cecilia Lind 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Inger Nilsson   Maria Nilsson 
 


