
 

 

Slutprotokoll för Centerpartiet i Stockholms läns valberedning 

Slutsammanträde 2020-02-06 

 

Valberedningens arbete påbörjades 29 oktober 2019, detta för att i god tid kunna 

nå ut med information till medlemmar och kretsordande, för att få in 

nomineringar, och för att ha en gedigen diskussion om de kriterier vi ställt upp för 

arbetet. 

Distriktsstyrelsen måste ha kännedom om distriktets mångfald och olikhet, och 

samtidigt våga ta ställning och pröva nya idéer för att föra partiet in i framtiden 

och representera distriktet både i partiet och samhället. Valberedningen har 

eftersträvat ett förslag som representerar mångfalden i partiet och samhället utan 

att använda kvotering som verktyg. 

Valberedningen har: 

• Fastställt en kompetensprofil för att säkerställa mångsidighet i DS. 

• Skickat ut enkätfrågor och en självskattningsmatris till tidigare ledamöter 

och alla nominerade. 

• Genomfört intervjuer med den tidigare distriktsstyrelsen. 

• Fört fördjupande samtal med presidiet och distriktsombudsmannen. 

Vi konstaterade tidigt ett behov av kompetens om kommunikation på ett 

strategiskt plan, och att kunna bidra till en diskussion om hur vi kan nå våra 

väljargrupper i valet 2022. Därtill har vi fått inspel om att en förstärkning av 

arbetsutskottet kan vara en god idé för att förbättra samarbetet mellan AU och 

resten av styrelsen. Vi har också efterfrågat vad som behövs med tanke på de 

ledamöter som nu väljer att lämna styrelsen. Utifrån de samlade diskussionerna 

kan vi konstatera att det behövs en ifrågasättande person, någon med erfarenhet av 

långsiktigt strategiskt arbete, och ekonomisk kompetens. 

Efter förnyelse både 2019 och nu finns ett behov av kontinuitet och stabilitet 

framåt valet 2022. Valberedningen har också velat presentera ett förslag där de 

föreslagna kan växa och vara med att leda distriktet också därefter. 

 

I valberedningens förslag till ombud vid en eventuell partistämma har vi valt att 

lyfta fram medlemmar i distriktet som är idérika och goda politiska företrädare för 

distriktet. 

 

 

 

 

 



Valberedningens möten och närvaro 
 

Namn Distrikts/org. 24/10 21/11 4/12 13/1 29/1 6/2 

Annica Nordgren 

(sammankallande) 

Nordost X X X X X X 

Gunnar Englund Nordost * * * X * * 

Tomas Selin (vice 

sammankallande / 

sekreterare) 

Sydost X X X X X X 

vakant Sydost       

Stefan Bergström Nord * X * X X X 

Anna Liljeqvist Nord X 18-19 * X X X X 

Johan Magnusson Nordväst X * X X * X 

Rune Holmberg Nordväst * X X X * X 

Nina Wahlin Sydväst X X * X X X 

Lennart Ygstedt Sydväst *  X X X * 

Kent Ivarsson Ost X X * X X X 

Anna Steele Ost * - * X X X 

Reka Tolnai CUF X X X X X * 

Lukas Johannesson CUF - * * * * X 

Olga Anikina1 CS X X     

Vilma Björk2 CS - - - - - - 

Andreas Sjöqvist 

(fyllnadsval för 

Olga Anikina) 

CS   X X - * 

Berit Jansson CK * X * X X X 

Linda Wijkström CK * * * - - * 

X Närvarande 

* Anmält förhinder 

- Frånvarande 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Olga Anikina lämnade sitt uppdrag då hon också varit CS:s representant i distriktsstyrelsen, 

därefter valde CS att ersätta henne med Andreas Sjöqvist. 
2 Avsade sig uppdraget. 



§ 1 Mötets öppnande  

 

Sammankallande Annica Nordgren öppnade mötet.   

 

§ 2 Mötesfunktionärer  

 

a) Val av mötessekreterare  

 
Valberedningen utsåg Tomas Selin till mötessekreterare.  

 

b) Val av justeringsperson  

 
Valberedningen utsåg Stefan Bergström till justerare.  

 

§ 3 Våra uppdrag  

 

a. Presidium till Stockholms läns årsstämma 28 mars, 
2020. 

 
Valberedningen beslöt att föreslå: 

 

Till ordförande:  Magnus Persson 

Till vice ordförande:  Mailis Dahlberg 

Till sekreterare:  Rebecka Rönnegård, Karin Vaghult 

 

b. Förslag på antal ledamöter i distriktsstyrelsen samt 
förslag på ledamöter inklusive presidium.  

 

Antal  

Valberedningen beslöt att föreslå stämman besluta att distriktsstyrelsen ska bestå 

av 11 ledamöter inklusive presidium.  

 

Presidium 

Valberedningen beslöt att föreslå: 

Distriktsordförande: Michaela Haga, Österåker (omval)  

1:e vice ordförande: Tage Gripenstam, Södertälje (omval)  

2:e vice ordförande: Johan Krogh, Nacka (omval) 

3:e vice ordförande: Patrik Buddgård, Lidingö (omval, ny position) 

 



Berit Jansson (CK) och Stefan Bergström (Nord) reserverar sig till förmån för 

Johan Krogh som förste vice ordförande och Patrik Buddgård som andre vice 

ordförande. 

 

Övriga ledamöter 

 

Valberedningen beslöt att föreslå: 

Miranda Ahlers, Värmdö  (omval) 

Alireza Akhondi, Danderyd     (omval) 

Bengt Ericsson, Norrtälje  (omval) 

Ann-Christine L. Frickner,  (nyval)  

Upplands-Väsby 

Anna Lasses, Solna  (nyval) 

Raili Nilsson, Salem  (omval) 

Jonas Riedel, Sollentuna  (nyval) 

 

Adjungerande från CUF, CS och CK på förslag från respektive organisation. 

 

*Lukas Johannesson (CUF) reserverar sig till förmån för Caroline von Seth, 

Lidingö. 

*Nina Wahlin (Sydväst) reserverar sig till förmån för Robil Haidari, Södertälje. 

 
c) Förslag på två revisorer och ersättare för dessa.  

 
Valberedningen beslöt att föreslå:  

 

Ordinarie revisorer:  

Urban Thornberg, Täby  (omval)  

Britt-Marie Åhman, Norrtälje      (omval) 

 

Ersättare: 

Elisabeth Därth, Nacka              (omval)  

 

 

 

d) Förslag på två ledamöter i partiets förtroenderåd, samt 
ersättare för dessa  

 
Valberedningen beslöt att föreslå:  

 

Ordinarie:  

 

Michaela Haga, Österåker 

Johan Krogh, Nacka 



Ersättare:  

 

Tage Gripenstam, Södertälje 

Patrik Buddgård, Lidingö  

 

Nina Wahlin (sydväst) reserverar sig till förmån för Tage Gripestam, Södertälje, 

som ordinarie ledamot. 

 

e) Förslag på tio ombud och fyra ersättare till eventuell 
partistämma. 
 

Valberedningen beslöt att föreslå:  

 

Ordinarie:  

Michaela Haga, Österåker 

Tage Gripenstam, Södertälje 

Johan Krogh, Nacka 

Patrik Buddgård, Lidingö 

Christian Ottosson, Huddinge 

Robil Haidari, Södertälje 

Hanna Stenegren, Solna 

Anna Lasses, Solna 

Caroline von Seth, Lidingö 

xx, ordförande CUF Storstockholm  

 

Ersättare: 

1:e ersättare xx, CK Stockholms län 

2:e ersättare xx, Förste vice CUF Storstockholm 

3:e ersättare Kent Ivarsson, Lidingö 

4:e ersättare Pietro Marchesi, Täby 

 

Valberedningen föreslår att distriktsstyrelsen utser fler ersättare efter behov.  

 

Kent Ivarsson och Lukas Johannesson deltog inte i beslutet. 

 
 

f) Förslag ersättningar och traktamenten till styrelsens 
ledamöter  

 
Valberedningen beslutar att föreslå:  

 

Att traktamenten och bilersättningar knyts till bestämmelse om skattefria 

traktamenten och bilersättningar. För 2020 innebär det oförändrade belopp. 

 



Traktamente i anslutning till övernattning 

Dagtraktamente, hel dag (240 kronor enligt 

Skatteverket) 

Nattraktamente och halvt dagtraktamente (120 kronor enligt 

Skatteverket) 

Nattraktamente alternativt styrkt logikostnad (oförändrat) 

Bilersättning, skattefri (18,50 kronor/mil enligt 

Skatteverket) 

Reseersättning, kostnad för andra klassjärnväg (oförändrat) 

 

Allt arvode till tjänstgörande revisorer ska utgå med 999 kronor per år vardera. 

 

Att i övrigt utgår inga ersättningar till distriktsstyrelsens ledamöter eller för 

förlorad arbetsförtjänst. 

 
 

4. Mötets avslutande  
 
Annica Nordgren avslutade mötet.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Annica Nordgren Tomas Selin Stefan Bergström 

Sammankallande Mötessekreterare Justerare 

 


