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§ 1.  DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS 
 
Ordförande Inger Nilsson inledde med ett välkomnande och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 2.  GODKÄNNANDE AV KALLELSEN  
 
I enlighet med stadgarna skickades kallelsen den 24 januari och handlingar 
skickades 3 veckor före mötet. 
 
Mötet beslutade att godkänna kallelsen. 
 
§ 3.  RAPPORT ÖVER FULLMAKTSGRANSKNINGEN 
 
Kassören Laila Olsen rapporterade att 46 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 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 Susanne Asserfors 
att justera protokollet, 
 
att till rösträknare utse Ann-Louise Levau, Gabi Goldhammer och Ingela 
Andersson. 
 
§ 5.  VAL AV REDAKTIONSKOMMITTÉ 
 
Mötet beslutade 
att utse Inger Jarl Beck, Elin Gustafsson och Hillevi Larsson 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 12.30-13.00 
 
 
Mötet beslutade 
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att godkänna förslagen till dag- och arbetsordning. 
 
Efter antagandet höll Carina Ohlsson, ordförande för kvinnoförbundet ett tal. 
 
 
§ 7.  STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 
 
Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till ombuden. Rubrikerna föredrogs 
av mötesordföranden.  Magdalena Beck informerade om den internationella 
rapporten och Birgitta Eriksson om studieverksamheten. Kerstin Engle 
berättade om partidistriktets internationella utskott. Ingalill Bjartén lämnade 
synpunkter om den internationella rapporten. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2016 och att lägga densamma till 
handlingarna, 
att Ingalill Bjartén tillsammans med Magdalena Beck gör ändringar i den 
internationella rapporten, där dessa behövs. 
 
§ 8.  ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 
 
Distriktskassören Laila Olsen föredrog den ekonomiska årsredovisningen. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna den ekonomiska årsredovisningen för år 2016 och att fastställa 
resultat- och balansräkning samt att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
§ 9.  RESULTATDISPONERING 
 
Mötet beslutade 
att årets resultat på 7250 kronor överförs till det egna kapitalet. 
 
§ 10.  ÅRSREDOVISNING KONTO IDARÖD 
 
Distriktskassören Laila Olsen föredrog den ekonomiska rapporten för Konto 
Idaröd.  
 
Mötet beslutade 
att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
§ 11.  RAPPORT KONTO IDARÖD 
 
Laila Olsen lämnade rapport angående konto Idaröd när det gäller tre 
beviljade bidrag under året.  
 
Mötet beslutade 
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna. 
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§ 12a.  REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR KVINNODISTRIKTET 
 
Ordförande Cecilia Lind läste upp revisorernas berättelse. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 
 
§ 12b.  REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR IDARÖD 
 
Ordförande Cecilia Lind läste upp revisorernas berättelse. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 
 
 
§ 13. 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. 
 
 
§ 14. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 
 
Ordförande Cecilia Lind föredrog styrelsens förslag om ersättning med 990 
kr/år till var och en av arbetsutskottets ledamöter. 
 
Mötet beslutade 
att bifalla förslaget. 
 
§ 15. DISTRIKTSAVGIFTEN 
 
Ordförande Cecilia Lind föredrog styrelsens förslag att distriktsavgiften för 
2018 oförändrat är 50 kronor.  
 
Mötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
§ 16. STADGEÄNDRING 
 
Inger Nilsson föredrog styrelsens förslag att ändra i kvinnodistriktets 
grundstadgar § 4 Avgift: Distriktskongressen fastställer medlemsavgiften till 
distriktet för nästkommande kalenderår. Senast 1 februari ska klubbarna 
betala distrikts- och förbundsavgift för föregående kalenderår till distriktet. 
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Mötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
§ 17. VERKSAMHETSINRIKTNING OCH AKTIVITETSPLAN 
 
Verksamhetsinriktning och aktivitetsplan fanns presenterade i 
möteshandlingarna och föredrogs av ordförande Cecilia Lind. Kerstin Engle 
föreslog att lägga in kyrkovalet i verksamhetsplanen. 
 
Mötet beslutade  
Att med den föreslagna ändringen godkänna förslaget. 
 
§ 18.  BUDGET 
 
Distriktskassören Laila Olsen föredrog budgetförslaget för 2017. 
 
Mötet beslutade  
att anta budgetförslaget. 
 
Efter antagandet av budgeten höll Henrik Fritzon som reperesentant för 
partidistriktet ett tal. 
 
§ 19. VAL 
 
Valberednings förslag föredrogs av Kia Haraldsdotter Sagéus 
 

a) Ordförande  1år 
 
Mötet beslutade  
att till ordförande för ett år välja Elin Gustafsson, Lund. 
 

b) Kassör 2år 
 
Mötet beslutade  
att till kassör för ett år välja Anna Ingers, Helsingborg. 
 
 

c) Styrelseledamöter 2 år 
 
Mötet beslutade  
att till styrelseledamöter för 2 år utse 
 
Ann-Louise Levau, Lund  omval  
Ann-Sofie Adermark, Kristianstad omval 
Maria Boström-Lambrén, Höör omval 
Inger Jarl Beck, Malmö KARL omval 
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d) Styrelseledamot fyllnadsval 1 år 
 
Mötet beslutade att till styrelseledamot för 1 år utse 
 
Madeleine Göransson, Österlen nyval 
 

e) Revisorer för 1 år 
 
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 omval 
 

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, Höör omval  
Ann-Christin Råberg, Österlen nyval 
Eleni Rezaii, Lund  omval 
Tonka Frodlund, Helsingborg omval 
Marianne Eriksson, Kristianstad omval  
  
Efter valen höll Elin Gustafsson ett tal och tackade för förtroendet. Därefter 
ajournerades mötet för lunch. Förhandlingarna återupptogs med en 
parentation för de klubbister som under året lämnat sina systrar. 
 
§ 20. VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL FÖRBUNDSKONGRESSEN 
 
Mötet beslutade att enligt förslaget välja till ombud till förbundskongressen 
 

1. Elin Gustafsson, Camilla, Lund (delegationsledare) 
2. Anna Ingers, Helsingborg 
3. Anna Fernebro, Landskrona 
4. Johanna Axerup, Avantgarde 
5. Laila Olsen, Staffanstorp 
6. Sabina Nilsson, Åhus  
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7. Veronica Larsson, Trelleborg 
Mötet besluatde att enligt förslaget välja till ersättare till förbundskongressen 
 

1. Birgitta Eriksson, KARL, Malmö 
2. Anna Nordstrandh, Trelleborg 
3. Jenny Österlind, Avantgarde 
4. Vanja Andersson, Avantgarde 
5. Kerstin Engle, Ängelholm 
6. Ingalill Bjartén, Österlen 
7. Lena Näslund, Trelleborg 

Paragrafen anses omedlebart justerad. 
 
§ 21. MOTIONSBEHANDLING 
 
1 Dags för satsning på kortare arbetstid, Lena Näslund, Trelleborg 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
Att bifalla motionen 
Att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen. 
Lena Näslund yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 
 
Distriktskongressens beslut  
Att bifalla motionen  
Att sända motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande till 
förbundskongressen. 
 

2 Förändra heltidsnormen till 30 timmar, Avantgarde 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
Att bifalla motionen 
Att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen 
 
Distriktskongressens beslut  
Att bifalla motionen  
Att sända motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande till 
förbundskongressen. 
 
3 En ny heltidsnorm, Camilla, Lund 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att bifalla motionen 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen 
 
Distriktskongressens beslut  
Att bifalla motionen  
Att sända motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande till 
förbundskongressen. 
 
4 Skolan i Sverige måste återfå staten som huvudman, Anitha Lata, Anitha 
Ljung och Vita Åstrand, Trelleborg 
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 
att avslå motionen, 
att inte sända motionen till förbundskongressen. 
Anitha Ljung yrkar bifall till motionen. 
 
Distriktskongressens beslut  
att avslå motionen, 
att inte sända motionen till förbundskongressen. 
 
5 Säkra livsmedelsförsörjningen i Sverige, Birgitta Lanér-Sjöström, Trelleborg 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att besluta 

att avslå attsats 1, 

att bifalla attsats 2, 

att avslå attsats 3, 

att inte sända motionen till förbundskongressen. 

Birgitta Lanér Sjöström yrkar bifall till motionen. 

Distriktskongressens beslut  
Att avslå attsats 1, 
att bifalla attsats 2, 
att bifalla attsats 3 
att sända motionen till förbundskongressen. 
 
6 Tänderna tillhör kroppen, Anita Widerberg och Monica Nordbladh, 
Trelleborg 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att anse motionen besvarad, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till S-kvinnors 
förbundskongress. 
Ingalill Bjartén och Lena Näslund yrkar bifall till motionen. 
 
Distriktskongressens beslut  
att bifalla motionen 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till S-kvinnors 
förbundskongress. 
 
7 Bostadstillägg för pensionärer, Agneta Nilsson, Staffanstorp 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att bifalla motionen, 
att sända motionen till förbundskongressen. 
 
Distriktskongressens beslut  
att bifalla motionen, 
att sända motionen till förbundskongressen. 
 
8 Bostadstillägg för pensionärer, Birgitta Öman, Österlens S-kvinnor  
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 
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att anse motionen som besvarad, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
 
Distriktskongressens beslut  
att anse motionen som besvarad, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
9 Motion om ändring av medlemsavgift, Laila Olsen, Staffanstorp 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

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

10 Motion om stadgeändring, Laila Olsen, Staffanstorp 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 
 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 
 
11 Stadgeändring beträffande mandatperiod i S-kvinnors förbundsstyrelse, 
Ingalill Bjartén, Österlen 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att bifalla motionen 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
 
Distriktskongressens beslut  
att bifalla motionen, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
 

12 2-åriga mandatperioder för ledamöter i förbundsstyrelsen, Avantgarde 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att bifalla motionen 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
 
Distriktskongressens beslut  
att bifalla motionen, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
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13 2-åriga mandatperioder för ledamöter i förbundsstyrelsen, Camilla, Lund 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att bifalla motionen 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
 
 

Distriktskongressens beslut  
att bifalla motionen, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
 
 
14 Lagstifta om jämkning av kostavgifter, Laila Olsen, Staffanstorp 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att bifalla motionen, 
att sända motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande till 
förbundskongressen. 
  
Distriktskongressens beslut  
att bifalla motionen, 
att sända motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande till 
förbundskongressen. 

15 Motion om vapenexport, Ingalill Bjartén, Österlen 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 
att besvara motionen, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
Ingalill Bjartén, Madeleine Göransson och Nahid Biglari yrkar bifall till 
motionen. Efter diskussion med föredragande för distriktsstyrelsen, Sara 
Mellander yrkar Ingalill Bjartén att bifalla en tillägsattsats. Nahid Biglari yrkar 
bifall till tillägsattsatsen. 

Distriktskongressens beslut 
att besvara motionens att sats 1, 2 och 3 

att bifalla tilläggsattsens, att S-kvinnors kvinnoförbund ska driva frågan om att 
vapenexport till länder som är involverade i väpnade konflikter ska upphöra 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen 

16 Motion om ett humant flyktingmottagande, Ingalill Bjartén, Österlen 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 
att besvara motionen, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
Elsa Hansson yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. Ingalill Bjartén yrkar 
bifall till motionen. 

Distriktskongressens beslut  
att bifalla motionen, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 
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17 Kvinnojourer, Birgitta Öhman, Österlen 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 
att besvara motionen, 
att översända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 

Distriktskongressens beslut  
att besvara motionen, 
att översända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 

18 Allmän förskola från 2 års ålder, Avantgarde 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att besvara motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

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

19 Stoppa kvinnlig könsstympning. Alla kvinnors rätt till ett fullödigt 
sexualliv. Katarina Abdallah, Hjärup 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att besluta 
att motionen avslås, 
att motionen inte översänds till förbundskongressen. 
Katarina Abdallah yrkar bifall till motionen. 

Distriktskongressens beslut  
att motionen avslås, 
att motionen inte översänds till förbundskongressen. 

20 Solidaritet med ryska kvinnor. Ny lag skyddar förövarna vid våld i 
hemmet, Katarina Abdallah, Hjärup 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
att avslå motionen, 
att motionen inte översänds till förbundskongressen. 
Katarina Abdallah yrkar bifall till motionen. 

Distriktskongressens beslut  
att avslå motionen, 
att motionen inte översänds till förbundskongressen. 

21 Uppräkning av sjukersättning, Marianne Fyhr, Karolina 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 
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Distriktskongressens beslut  
att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till 
förbundskongressen. 

22 Tidsplan för individuell föräldraförsäkring senast 2020! Camilla, Lund 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 
att bifalla motionen, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen. 

Distriktskongressens beslut  
att bifalla motionen, 
att sända motionen jämte utlåtandet till förbundskongressen.  

Paragrafen anses omedelbart justerad. 

Efter motionsbehandlingen höll Birgitta Almroth, vice ordförande LO Skåne 
och Åse Webeklint, verksamhetsansvarig ABF varsitt tal. 

§ 22. AKTUELL FRÅGA 
 
Ingen aktuell fråga var inlämnad till styrelsen, men styrelsen lämnade förslag 
på två uttalanden, ett om tandvården och ett om föräldraförsäkringen. 
Mötet beslutade att anta båda uttalanden. 
 
§ 23. INSAMLING 
 
Dagens insamling på 1760 kr går till Syriens kvinnor via UN-Women. Mötet 
beslutade att kvinnodistriktet lägger till lika mycket så att totalsumman blir 
3520 kr.  
 
 
§ 24.  AVSLUTNING 
 
Mötesordföranden och sekreteraren tackades för mötet med varsin gåva. 
Inger Nilsson och Laila Olsen avtackades för sina roller som ordförande 
respektive kassör med varsin kryddbukett. 
 
Ordförande Elin Gustafsson avslutade därefter distriktsmötet 2017. 
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Backagården den 29 april 2017 
 
 
Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
 
Anita Ullmann  Cecilia Lind 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Inger Nilsson   Susanne Asserfors 
 


