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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 27 januari. 
Mötet beslutade att godkänna kallelsen. 
 
§ 3.  RAPPORT ÖVER FULLMAKTSGRANSKNINGEN 
 
Ordförande Elin Gustafsson rapporterade att 42 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 Marika Bjerstedt till 
mötesordförande. 
 
Mötet beslutade vidare 
att utse Sabina M.Hultgren till sekreterare, 
 
att till protokolljusterare utse Kristina Lindbåge, Yvonne Nilsson och Catherine 
Borgkvist att justera protokollet och tillika rösträknare. 
 
09:55 gästades kongressen av Joakim Sandell som representerade 
socialdemokraterna i Skåne.  
 
§ 5.  ANTAGANDE AV DAG- OCH ARBETSORDNING 
 
Mötesordföranden föredrog föreslagen dag- och arbetsordning. Mötet håller på 
tills dagordningen är genomförd.  
 
Laila Olsen yrkar på att punkt 12a behandlas efter punkt 17.  
Distriktstyrelsen bifaller Laila Olsens yrkande och då föreligger endast ett förslag 
och det är att punkt 12a behandlas efter punkt 17. 
 
Mötet beslutade 
att godkänna förslagen till dag- och arbetsordning. 
 
 



 
§ 6.  STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 
 
Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till ombuden. Elin Gustafsson berättade 
om det gångna verksamhetsåret.  
 
Mötet beslutade  
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021 och att lägga densamma till 
handlingarna. 
 
§ 7.  ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 
 
Den ekonomiska rapporten har varit utsänd och kassör, Anna Ingers, föredrog 
ärendet. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna den ekonomiska årsredovisningen för år 2021 och att fastställa 
resultat- och balansräkning samt att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
Mötet beslutade 
att årets resultat på 64 414,kr kronor överförs till det egna kapitalet. 
 
§ 8.  ÅRSREDOVISNING KONTO IDARÖD 
 
Den ekonomiska rapporten har varit utsänd och kassör, Anna Ingers, föredrog 
ärendet. 
 
Mötet beslutade 
att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
§ 9.  RAPPORT KONTO IDARÖD 
 
Den ekonomiska rapporten har varit utsänd och irdarödsgruppens ordförande, 
Inger Jarl Beck, föredrog ärendet.  
 
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:  
 
S-kvinnor Skåne står upp för den internationella solidariteten! 
 
Internationell solidaritet har alltid varit en viktig del av S-kvinnors grund. De 
främsta hoten mot människors grundläggande rättigheter och säkerhet är 
globala: fattigdom, sjukdomar och epidemier, klimatförändringar, krig, 
sexualiserat våld och terror.  Samtidigt bygger jämställdhet grunden för trygga 
starka samhällen, fred och stabilitet, det ökar människors frihet och 
självbestämmande. 
 
Runt om i vår värld pågår katastrofer, krig och konflikter som främst drabbar 
civila, kvinnor och barn. S-kvinnor står upp för alla människors rätt att leva ett liv 
i fred och frihet. Det är med förfäran vi nu följer den ryska regimens krigsföring 
mot Ukraina. Kriget är olagligt, oförsvarligt och oförklarligt. Ukrainas territoriella 
gränser och suveränitet måste respekteras. Mänskliga rättigheter måste 
säkerställas. Familjer som splittras måste kunna återförenas. 



 
I krig och konflikter ökar kvinnors exploatering, deras ekonomiska förutsättningar 
och självbestämmande minskar och sexuellt våld ökar. Kvinnors perspektiv på 
konflikt, fred och säkerhet måste tas tillvara samtidigt som kvinnors deltagande, 
makt, inflytande och säkerhet stärks såväl under en konflikt som före och efter.  
 
Vi S-kvinnor i Skåne fortsätter att prioritera en feministisk utrikespolitik och står 
upp för den internationella solidariteten. Kampen för fred och frihet handlar om 
allas vår gemensamma framtid. 

  

  

Elin Gustafsson yrkar på ett tillägg i uttalandet som lyder: Vi anser att Sveriges 
militära alliansfrihet och därmed nej till inträde i Nato är en fortsatt 
nödvändighet för gemensam säkerhet, fred och nedrustning. 

 
Samt att det skickas till partidistriktet och sedan hanteras sedvanligt och skickas 
till olika media.  
 
 
Lena Näslund, Trelleborg, begär ordet och yrkar på att de sista raderna flyttas till 
början. Lena yrkar även att byta rubriken till: S-kvinnor Skåne säger nej till NATO. 
Det ska även skickas till TT. 
 
Elin Gustafsson yrkar bifall till Lena Näslunds yrkande.  
Kristina Saunders, Staffanstorp, begär ordet och tar tillbaka sitt inlämnade 
yrkande.  

 

Mötet beslutade 
att anta uttalandet med det yrkande tillägget samt förändring av ordningen av 
text samt titelbyte. 
 
 
§ 13. Rapport från förbundskongress 2021 
Delegationsledare Sabina M.Hultgren föredrog delegationsrapporten gällande 
förbundskongressen 2021. 
 
Mötet beslutade 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
§ 14. VERKSAMHETSINRIKTNING OCH AKTIVITETSPLAN 
 
Verksamhetsinriktning och aktivitetsplan fanns presenterade i 
möteshandlingarna och föredrogs av Elin Gustafsson.  
 
Mötet beslutade  
att godkänna förslaget. 
 



§ 15.  BUDGET 
 
Distriktskassören Anna Ingers föredrog budgetförslaget för 2022. 
 
Mötet beslutade  
att anta budgetförslaget. 
 
 
§ 16. VAL 
 
Marianne Eriksson, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens 
samtliga förslag. 
 
Lena Fällström, Lund, begär ordet och frågar om valberedningens arbete för att 
lyfta frågan om annat etniskt bakgrund. Lena meddelar efter redogörse att hon 
inte har föravsikt att yrka något annat idag men gör ett medskick till 
valberedningen att även se till etnisk bakgrund framöver.  
 
Kim Grahn yrkar bifall till valberedningens förslag.  
 

a) ordförande  2år 
Valberedningsförslag är att välja följande till ordförande för en tid av två (2) år: 
Elin Gustafsson, Lund,   Omval 
 
Mötet beslutade  
att till ordförande för två år välja Elin Gustafsson (omval). 
 
 

b) Styrelseledamöter 2 år 
 
Valberedningen föreslår att välja följande till ledamöter för en tid av två (2)år: 

Anna Fernebro Landskrona  omval 
Catrin Tufvesson Kävlinge  omval 
Sabina M.Hultgren Kristianstad  omval 
Terese Grahn Ystad  nyval 
 

 
 
Mötet beslutade  
att till ledamöter för 2år utse 

Anna Fernebro Landskrona  omval 
Catrin Tufvesson Kävlinge  omval 
Sabina M.Hultgren Kristianstad  omval 
Terese Grahn Ystad  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: 
Pia Ingvarsson  Österlen  nyval 

Marie Svensson Hässleholm  nyval 

 
Mötet beslutade att till revisorsersättare för ett år utse 
Pia Ingvarsson  Österlen  nyval 

Marie Svensson Hässleholm  nyval 

 
 
 

 
e) Valberedning för 1 år 

 
Ordförande, Elin Gustafsson, föredrog styrelsens förslag. 
 
Styrelsens förslag till valberedning är följande: 
Marianne Eriksson, Kristianstad omval 
Åsa Holmqvist, Helsingborg  omval 
Margita Malmros, Lund  omval 
Laila Olsen, Staffanstorp  omval 
Linda Johansson, K.A.R.L, Malmö nyval 
Lena Näslund, Trelleborg  nyval 
 
Förslaget är även att utse Marianne Eriksson till sammankallande. 

 
Mötet beslutade att till valberedning utse: 
Marianne Eriksson, Kristianstad omval 
Åsa Holmqvist, Helsingborg  omval 
Margita Malmros, Lund  omval 
Laila Olsen, Staffanstorp  omval 
Linda Johansson, K.A.R.L, Malmö nyval 
Lena Näslund, Trelleborg  nyval 

 
Samt att utse Marianne Eriksson till sammankallande.  
 
 
 
 
 

 



§ 17. MOTIONSBEHANDLING 
 
Motion nr.1  
Motion angående att vi skall ta tillbaka den röda färgen. 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen. 

Ingalill Bjartén begär ordet och tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 
styrelsens förslag. 

Distriktskongressens beslut 
att bifalla motionen. 

Motion nr.2 
Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta och barnen  
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att bifalla motionen. 
 
Birgitta Öman, Österlen, begär ordet och påtalar att det redan finns en lag som regelerar 
vissa delar av distriktstyrelsens yttrande av motionen. 
Birgitta yrkar även bifall till styrelsen förslag.  
 
Distriktskongressens beslut 
Att bifalla motionen 
 
Motion nr.3 
Rättvis digitalisering för alla 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att avslå att-sats 1 och besvara att-sats 2.  
 
Lena Fällström, Lund, begär ordet och yrkar en ändring av en del av att-sats 2 och bifalla 
den delen.  
Dock kan inte kongressen besluta om delar av en att-sats.  
Maria Wharton-Stjärnskog, distriksstyrelsens representant, yrkar fortsatt att avslå att-
sats 1 och besvara att-sats 2.  
Lena tar tillbaka sitt yrkande.  

Distriktskongressens beslut 
att avslå att-sats 1 och besvara att-sats 2.  

Motion nr.4 

Alla elever ska lyckas i skolan 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att avslå motionen 
 
Gudrun Svensson, Lomma, begär ordet och talar om att de kommer att skriva om 
motionen och återkommer.  
 
Catrin Tufvesson, distriktstyrelsens representant motiverar det föreslagna avslaget.  
Lena Näslund, Trelleborg,  begär ordet och yrkar att besvara motionen.  
 



Omröstning med acklamation genomförs och mötesordförande finner att mötet beslutar 
i enlighet med Lena Näslunds yrkande att besvara motionen.  
 
Distriktskongressens beslut 
att besvara motionen 
 
Motion nr.5 
Erkännande av folkmord på yazidierna 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att avslå att-sats 1 och anse att-sats 2 besvarad.  
 
Lena Fällström, Lund, begär ordet och yrkar bifall till styrelsens förslag. 
Gudrun Svensson, Lomma, begär ordet och yrkar bifall till motionen. 
Ingalill Bjartén, Österlen, begär ordet och yrkar bifall till motionen. 
Elin Gustafsson, distriktsstyrelens representant, tydliggör att styrelsen är enig med 
motionen men att-satsen är problematisk att bifalla och att styrelsens yrkande kvarstår.  
Ingalill Bjartén, Österlen, drar tillbaka sitt yrkande och bifaller styrelsens förslag. 
Gudrun Svensson, Lomma, begär ordet och drar tillbaka sitt yrkande och bifaller 
styrelsens förslag.  
 
Det föreligger bara ett förslag till beslut.  

Distriktskongressens beslut 
att avslå att-sats 1 och anse att-sats 2 besvarad. 

Motion nr.6 
Motion om valmaterial till klubbarna 2022 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att besvara att-sats 1 och att bifalla att-sats 2 i enlighet med uppräkning i budget inför 
valet. 
 
Laila Olsen, Staffanstorp, begär ordet och finner sig nöjd med styrelsens förslag.  
Lena Näslund, Trelleborg, yrkar bifall till styrelsens förslag.  
 
Distriktskongressens beslut 
Att besvara att-sats 1 och att bifalla att-sats 2 i enlighet med uppräkning i budget inför 
valet. 
 
Motion nr.7 
Motion om ändring av medlemsavgift i Skånes socialdemokratiska kvinnodistrikt 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 
att avslå motionen. 
 
Laila Olsen, Staffanstorp, begär ordet och yrkar bifall till motionen.  
Lena Fällström, Lund, begär ordet och yrkar bifall till styrelsens förslag.  
 
Omröstning med acklamation genomförs och mötesordförande finner att mötet beslutar 
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  
 
Distriktskongressens beslut 
att avslå motionen. 



 
11:45 gästades kongressen av ABF Skånes ordförande Rikard Larsson. 
 
En videohälsning från S-kvinnors förbundsordförande, Annika Strandhäll, och S-
kvinnors förbundssekreterare, Nina Unesi, spelas upp för kongressen. 
 
§ 18. AKTUELLA FRÅGAR 
 
Inga aktuella frågor har inkommit.  
 
 
§ 19.  AVSLUTNING 
Elin Gustafsson tackade alla mötesdeltagare för ett bra genomförande av S-
kvinnor i Skånes andra digitala kongress samt tackade Marika Bjerstedt för att ha 
lett distriktsårskongressen bra och pedagogiskt.  Elin tackade också de avgågna 
ledamöter, revisorer och ledamöter i valberedningen som nu lämnat sina 
uppdrag. 
Ordförande Elin Gustafsson avslutade därefter distriktsårskongressen 2022. 
 
 
Malmö den 24 april 2022 
 
 
Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
 
Sabina M.Hultgren  Marika Bjerstedt  
 
 
 
 
Justerare   Justerare 
 
 
 
 
Kristina Lindbåge  Yvonne Nilsson  
 
 
Justerare 
 
 
 
 
Catherine Borgkvist 


