Styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Örebro län har haft följande sammansättning:
Ordförande Fredrik Persson, Örebro
1:e vice ordförande Monika Aune, Nora
2:e vice ordförande Catrin Steen, Örebro
Kassör Per Folkeson, Örebro
Ledamot Daniel Ekelund, Karlskoga
Ledamot Bengt Evertsson, Lindesberg
Ledamot Mats Gunnarsson, Kumla
Ledamot Marita Johansson, Lekeberg
Monika Aune valdes på årsmötet till vice ordförande och Catrin Steen till ledamot. På det
konstituerande styrelsemötet 3 april valdes Catrin till 2:e vice ordförande och genom det
beslutet blev Monika 1:e vice ordförande.

Under 2013 hölls tolv styrelsemöten:
10 januari
3 april konstituerande
17 januari
24 april
13 februari
22 maj
6 mars
21 augusti

9 september
25 september
23 oktober
20 november

Enligt stadgarna utses ledamöter enligt följande:
 ordförande i regionavdelningens styrelse eller den ersättare styrelsen utser,
 ordförande i länets lokalavdelningar eller den ersättare lokalavdelningarna utser,
 gruppledare i Miljöpartiets fullmäktigegrupper i länet eller den ersättare respektive
grupp utser,
 från varje lokalavdelning ett utsett ombud per avslutat 50-tal medlemmar,
 Miljöpartiets gruppledare och landstings- eller oppositionsråd i Örebro läns landsting.
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro
Landstinget
Regionavdelningens ordf.
Regionfullmäktige
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Ingrid Fries Hansson, Tord Helgesson
Björn Nordenhaag, vakant
Emma Ode, Lotta Öhlund
Ingen lokalavdelning = inga ombud
Börje Engholm, Jens Dahlbäck
Jens Dahlbäck under året ersatt av Daniel Ekelund
Mats Gunnarsson, Carina Riberg
Sara Pettersson, Mikael Wallin
Magnus Nilsson, Titti Bäckman
Under året ersatta av Marianne Ring och Pia Knutsson
Agneta Nilsdotter, Bo Haraldson
Natalie Ström, vakant
Monika Aune, Petra Käller
Ia Malmqvist, Camilla Hansén, Gunnar Oest,
Monika Persson, Ola Palm
Mats Gunnarsson, Catrin Steen
Fredrik Persson
Catrin Steen
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Datum och stora ärenden.
10 januari
15 maj

28 augusti

18 september

4 december

Regionalpolitiska programmet
Propositioner till årsmötet
Information från listvalberedningen
Val 2014
Region 2015
Valplan 2014
Nomineringar till europaparlamentslistan
Länstransportplanen
Länstransportplanen
Valplan och valbudget 2014
Skattesats i landstinget
Fyllnadsval till Polisstyrelsen
Fyllnadsval av jämställdhetsambassadör
Fyllnadsval av valberedare
Information om Landstingets budget
Information om Regionförbundets budget
Tågservicestrategi
Datum för representantskapsmöten under 2014
Kandidatförsäkran

På årsmötet valdes följande personer:
Ia Malmqvist, Örebro, sammankallande
Mikael Ingemarsson, Karlskoga
Ingrid Fries Hansson, Askersund
Andreas Tranderyd, Kumla
Bo Haraldson, Lindesberg
Camilla Hansén, Örebro
Under året flyttade Mikael Ingemarsson från länet. På representantskapet 2013-12-04
fyllnadsvaldes Birgitta Edström från Karlskoga.

Ia Malmqvist, Örebro
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Valberedning för framtagande av förslag till riksdags- och regionfullmäktigelistor till
valen 2014. Följande personer valdes av årsmötet:
Jan Grounes, Askersund, sammankallande
Inger Griberg, Lindesberg
Petra Käller, Nora
Ann-Kristin Spåls, Örebro
Andreas Tranderyd, Kumla
Under året har medlemmarna kunnat nominera kandidater och rösta i det provval
listvalberedningen ordnat. Inför provvalet skickades en specialutgåva av Länskomposten
ut till alla medlemmar. Där fick alla nominerade möjlighet att ha med en skriftlig
presentation om sig själva och sina politiska hjärtefrågor. Inför provvalet ordnades även
en presentationskväll på Rådhuset i Örebro. Dit var alla medlemmar välkomna om de
som kandiderade till regionfullmäktige och/eller riksdagen fick möjlighet att hålla en kort
presentation om sig själva.
Datum för nomineringsstämma är bestämt till 25 januari 2014 och kallelse fanns med i
Länskomposten i december.

17 mars

Årsmöte i Kopparberg, Ljusnarsberg.

15 juni

Sommaravslutning vid naturreservatet Ramshytte ängar,
Örebro kommun. Innan besöket vid naturreservatet hölls ett
medlemsmöte i Nora om kemikalier. Åsa Wistrand och
Kajsa Grebäck från Naturskyddsföreningen ledde mötet och
tillsammans med Rain Nylund höll de i visningen av
naturreservatet.

7 oktober

Kandidatpresentation i Rådhuset i Örebro för kandidater till
regionfullmäktige och riksdagen.

16 december

Julavslutning i lokalerna på Vasatorget. Ordnades
gemensamt av Miljöpartiet och Grön Ungdom. Under
kvällen blev det musikquiz, fika och information om
landstingsbudgeten.

Revisorer

Mamdoh Gaber, Örebro
Erik Göök, Örebro

Revisorssuppleanter

Jonas Eriksson, Örebro
Jan Grounes, Askersund
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Regionavdelningens intäkter kommer huvudsakligen från partistöd från Örebro läns
landsting. Till detta har flera av länets lokalavdelningar bidragit med finansiering.
Ekonomin går i stora drag enligt plan.
Kommentarer från kassören:
Lokalhyra Det bokfördes 13 månadshyror år 2012, jag tog då bara 11
på 2013 för att komma i takt inför 2014.
Kontorsmaterial

Jag har direktkostnadsbokfört nya datorer, hellre än att
sätta upp dem som investeringar och trassla med årliga
avskrivningar på inventarier.

Trycksaker

Budgettiteln var trycksaker men egentligen är det andra
marknadsföringsrelaterade inköp som är redovisade
där. Externa trycksaker förekommer knappt efter att
Risografen kom på plats.

Lönekostnader

Styrelsen, Medlemsmöten
Länsutveckling

Mycket lägre än budgeterat av två skäl. 1. Endast en
anställd i stället för två efter att Torbjörn slutade. 2. Jag har
omfört gamla upplupna semesterlöner,
arbetsgivaravgifter med mera som hängde kvar i
bokföringen från 2012 eller tidigare men inte motsvarades
av några verkliga skulder.
Det har helt enkelt gått åt mer pengar än budgeterat.
Lågt utfall som förmodligen beror mest på att jag varit
osäker på vad som skulle konteras där. En hel del av det jag
hänfört till Övriga utgifter kanske Torbjörn skulle satt på
Länsutveckling i stället.

Valrörelse

Jag har betraktat bland annat resekostnader för
listvalberedningen som klart valrelaterat trots att det inte
var val 2013.

Övriga utgifter

Där döljer sig bland annat över 52 000 kronor i Risografkostnader. För att få jämförbarhet med tidigare år hade vi
behövt hålla reda på antalet kopior för Länsutveckling,
Länskomposten med mera. Det har jag inget underlag
för nu.

Länskomposten har skickats ut till alla medlemmar i länet fyra gånger under året. De allra
flesta har fått den hem i brevlådan, men de som har önskat har fått den som PDF via epost. Redaktörer har regionsekreterare Malin Bjarnefors och Helena Bosved, politisk
sekreterare i Örebro kommun, varit. Varje lokalavdelning har haft möjlighet att dela med
sig av information om vad som har hänt eller är på gång i den egna kommunen.
Länskomposten samfinansieras av regionavdelningen och Örebro lokalavdelning, med
uppdelningen att varje avdelning betalar hälften var.
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Regionavdelningen hyr en Risograf för utskrift och kopiering. I hyreskontraktet ingår
även en vikmaskin och en skärmaskin. En Risograf har en låg kostnad per kopia och ska
vara mer miljövänlig än traditionella skrivare. Örebro lokalavdelning är med och delar på
hyreskostnaden. Övriga kostnader betalar regionavdelningen. Lokalavdelningar och
andra intresserade kan använda Risografen mot en kostnad. I och med att
regionavdelningen började använda Risografen har vi skrivit ut mer själva istället för att
beställa från tryckeri. Bland annat tycker vi numera Länskomposten på kansliet. Flygblad
och affischer är andra exempel på sådant vi nu trycker själva. Eftersom vi trycker själva
och därför inte behöver betala dyra startkostnader, som tryckerier har, kan vi trycka färre
exemplar av kampanjmaterial för att sedan komplettera vid behov. Svinnet minskar och
vi kan hålla vårt material uppdaterat.

Miljöpartiet de gröna i Örebro län är fortsatt medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.
Vi är medlemmar i Arbetsgivaralliansen som är en fristående arbetsgivarorganisation för
ideella och idéburna organisationer. Miljöpartiet i Örebro län har ett samarbete med och
är medlemsorganisation i Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Samarbetet finns även på
riksnivå.

Malin Bjarnefors är anställd av regionavdelningen på 80 procent och 20 procent av
Örebro kommun. Malin vikarierar för Catrin Steen som är tjänstledig för att vara
landstingsråd. Torbjörn Ställberg var fram till februari anställd som kanslist. De sista
månaderna av anställningen var han dock sjukskriven. Under sommaren gick Torbjörn
bort och lämnade ett stort tomrum efter sig. Den 2 september började Jesper Räftegård
sin praktik hos Miljöpartiet de gröna i Örebro län. Praktiken innebar att Jesper arbetade
för partiet tre-fyra dagar i veckan. Under 2014 ska praktiken övergå till en sju månader
lång anställning i samband med valet.

Regionavdelningen har kansli på Vasatorget 1 i Örebro. Lokalerna delas med Örebro
lokalavdelning. På kansliet har de anställda sina kontor och det finns plats för möten. Till
kansliet ringer medlemmar och icke-medlemmar som vill ha hjälp med svar på frågor om
Miljöpartiets politik, om hur de ska göra för att bli medlemmar eller information om ett
kommande möte. Till kansliet hör även medborgare, som tycker antingen bra eller dåligt
om Miljöpartiet, av sig för att ventilera sina åsikter. Under året har flera skolgrupper
besökt kansliet för att få hjälp med att svara på frågor. Mejladressen orebrolan@mp.se
hanteras av regionkansliet.
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På årsmötet valdes Bengt Evertsson, Lindesberg, och Magnus Lander, Örebro, till
jämställdhetsambassadörer. Under året avgick Magnus Lander och på representantskapet
i december fyllnadsvaldes Gabriela Velasquez från Örebro.
Jämställdhetsambassadören är jämställdhetskommitténs förlängda arm i sin avdelning.
Ambassadören verkar för att jämställdhetsfrågan sprids bland medlemmar och
prioriteras politiskt samt fungerar som ett stöd till de lokala politikerna.
Miljöpartiets jämställdhetskommitté är det organ som närmast motsvarar andra
riksdagspartiers kvinnoförbund eller kvinnonätverk. Fokus för jämställdhetskommittén
är verksamheten och politiken rörande jämställdhet och feminism.

Kring årsskiftet 2012/2013 började Miljöpartiets övergång till ny kommunikationsplattform. Det innebär att vi lämnade intranätet Gittan och istället gick över till Google
Apps. Vi har även lämnat den gamla webbsidan och gått över till en ny. I och med det
bytet slogs regionavdelningens och landstinget sida ihop och finns nu på samma sida,
mp.se/orebro-lan. På den sidan läggs extern information ut. Den information som vänder
sig till våra medlemmar finns numera på en medlemswebb, orebro-lan.medlem.mp.se.
Miljöpartiet på riksnivå genomförde de här förändringarna för att underlätta för de som
besöker mp.se. Det ska vara lätt att hitta och informationen ska vara lätt att förstå. Långa,
krångliga texter och kallelser till interna möten hör inte längre hemma på mp.se utan
hänvisas till andra forum, exempelvis medlemswebben. Alla lokalavdelningar har egna
webbsidor, mp.se/kommunnamn, och med den nya layouten är det tänkt att sidorna ska
se inbjudande ut även för de avdelningar som väljer att endast ha kontaktuppgifter på sin
sida.
Tidigare fanns möjligheten att få en personlig mejladress, fornamn.efternamn@mp.se.
I Google finns inte längre den möjligheten. Anställda och råd får nu en adress. Utöver det
har alla lokalavdelningar möjlighet att få en personlig adress betald av
riksorganisationen. Den adressen går till ordförande eller annan person som avdelningen
väljer. Alla avdelningar har dessutom en kommunadress, kommunnamn@mp.se.
Förutom våra egna kommunikationskanaler fanns regionavdelningen under 2013 på
Facebook. Där har vi haft sidor för medlemmar och ledamöter i representantskapet.
Landstingskansliet har haft ett Twitterkonto.

Regionalpolitiska programmet
På årsmötet beslutade medlemmarna att anta Grönt program för Örebroregionen –
regionalpolitiskt program för Miljöpartiet de gröna i Örebro län. En arbetsgrupp
bestående av Helena Bosved, Emma Ode och Catrin Steen arbetade under två år med att
ta fram ett förslag till årsmötet. Under den perioden fick alla medlemmar möjlighet att
tycka till och föreslå ändringar. Flera remissrundor genomfördes. Som en del av årsmötet
ordnades ett påverkanstorg där flera yrkanden kom in. Efter det antogs programmet som
vi ska använda som vägledare i den politik vi bedriver i länet.
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Tillsammans med Miljöpartiet i Värmland, och i samverkan med Studieförbundet
Vuxenskolan, arrangerade regionavdelningen kommun- och landstingsdagar i Hallsberg.
Det här var den enskilt största aktiviteten vi ordnade under året. Under en lördag och
söndag, 16-17 november, hade vi föredrag, föreläsningar och givande samtal med Folkets
Hus som utgångspunkt. Vi använde även Studieförbundet Vuxenskolans lokaler och de
långväga gästerna sov på Hotell Stinsen där vi även hade gemensam middag och fest på
lördagskvällen.
På lördagförmiddagen inledde vi med tågkampanj på stationen.
Efter lunchen inledningstalade Emma Ode, ordförande i MP Hallsberg, och Andreas
Svahn, kommunstyrelsens ordförande (S) i Hallsberg. Sedan presenterade
partisekreterare Anders Wallner den del i samtalskampanjen 250 000 samtal som
handlar om skola. Det blev många inlägg från deltagarna om deras upplevelser från
skolan och deras tankar om Miljöpartiets skolpolitik.
Senare på eftermiddagen fortsatte vi med två parallella pass, ett med landstingsinriktning
och ett med kommuninriktning. Landstingspolitikerna, från Örebro län, Ann-Kristin
Spåls och Mats Gunnarsson höll i ett pass som handlade om psykiatrin. Kommunpasset
leddes av Örebro kommuns kommunalråd Ia Malmqvist och Nils Hillerbrand,
kommunalråd i Linköping. De pratade om social välfärd och äldrefrågor.
Dagen avslutades med middag på Hotell Stinsen och musik, karaoke, dans och samtal i
deras publokal.
Söndagen började vi med samtal, tips och idéer inför nästa års val. Två parallella pass
hölls, ett för kommuner som kommit igång med planeringen och ett för de som inte har
börjat.
Innan lunchen hölls tre parallella pass. Ett handlade om ekonomi och budget i
kommunerna och det andra handlade om jämställdhetsarbete i kommun och landsting.
Det tredje passet var ett retorik- och mediakommunikationspass där deltagarna fick lära
sig genom att utföra praktiska övningar.
Efter lunchen höll Örebro läns riksdagspolitiker Jonas Eriksson och Värmlands dito Stina
Bergström i ett pass om landsbygdens utmaningar utifrån sina områden i riksdagen.
Från Örebro län var 29 medlemmar med under helgen. Sammanlagt var drygt 60
personer med, under en eller båda dagarna, från Örebro län, Värmland, Miljöpartiets
riksorganisation samt fyra medlemmar från Västmanland.
Samarbetet med MP Värmland fungerade väldigt bra. Vi har under se senaste åren ordnat
några gemenssamma möten och kommer troligen fortsätta göra det med ojämna
mellanrum.
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Gröna Studenter, GS, har under året haft en styrelse och några aktiva medlemmar.
Tillsammans med andra politiska studentförbund har GS genomfört aktiviteter på Örebro
universitet. GS är fortsatt registrerade som studentorganisation på Örebro universitet.
Grön Ungdom har flera aktiva medlemmar, en väl fungerande styrelse och regelbundna
möten och aktiviteter. Ofta genomför de aktiviteterna på egen hand, men ibland sker
aktiviteterna som samarrangemang med Miljöpartiet. Bland annat ordnade GU och
regionavdelningen julavslutningen tillsammans. GU använder ofta Miljöpartiets lokaler
på Vasatorget i Örebro och både GU och GU har vid behov fått hjälp och stöttning av
kansliet.
Eftersom GU och GS är egna organisationer hänvisas till deras egna
verksamhetsberättelser.

Miljöpartiet bedriver verksamhet inom landstinget i Örebro län. För en redogörelse över
landstingsgruppens verksamhet läs landstingsgruppens verksamhetsberättelse.

Läs mer i regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse.

Under året påbörjades valarbetet inför valen 2014. 2014 har vi val till Europaparlamentet
25 maj och val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 14 september. En valgrupp,
gemensam för Örebro län och Örebro kommun, bestående av tjänstepersoner utsågs och
representantskapet tog beslut om valplan och valbudget.

Antalet medlemmar vid 2013 års början var 325. Vid 2013 års slut hade vi lika många
medlemmar, 325. Nedan redovisas det totala medlemsantalet 31 december 2013 i
respektive lokalavdelning.
Askersund, 19
Degerfors, 10
Hallsberg, 16
Hällefors, 4

Karlskoga, 17
Kumla, 17
Laxå, 7
Lekeberg, 13

Lindesberg, 25
Ljusnarsberg, 5
Nora, 16
Örebro, 176

Totalt hade Miljöpartiet de gröna 13 761 medlemmar i hela landet 2013-12-31, vilket är en
ökning från de 13 354 medlemmar vi hade 2012-12-31.
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Övergripande mål

Miljöpartiet de gröna ska verka för att driva politiken och samhällsutvecklingen i Örebro län och dess kommuner mot ett grönare samhälle.

Verksamhetsmål

Stödja och samordna samarbete mellan kommunavdelningarna
 Representanter från lokalavdelningarna träffas exempelvis på representantskapen.
Där avhandlas ibland ärenden som flera avdelningar kan ha nytta av i det
kommunpolitiska arbetet.
Erbjuda och samordna utbildningar för länets medlemmar i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan
 Ny i politiken. 4 april. Utbildade gjorde bland annat Alf Karlsson, chef för
samhällsteamet hos Miljöpartiet i riksdagen. Alf är jurist och har lång erfarenhet av
nämndarbete, både som tjänsteman och förtroendevald. Han berättade om politikers
möjlighet att påverka i den kommunala organisationen.
 Regionala kommun- och landstingsdagarna.
 28 september och 26 oktober. Utbildning om regionalpolitiska programmet och
partiprogrammet. Malin Bjarnefors, regionsekreterare, och Emma Ode, politisk
sekreterare i Örebro kommun, höll i utbildningarna
Genomföra minst två medlemsaktiviteter
 17 februari. Möte om partiprogrammet tillsammans med MP Värmland. Vi
diskuterade förslaget till partiprogram samt partistyrelsens
arbetsmarknadsproposition till kongressen. Medverkade gjorde Yvonne Ruwaida från
partiprogramsgruppen och partistyrelsen.
 15 juni. Sommaravslutning med föreläsning om kemikalier samt besök till
naturreservatet Ramshytte ängar.
 16 december. Julavslutning i lokalerna på Vasatorget. Ordnades tillsammans med
Grön Ungdom. Under kvällen blev det musikquiz, fika och information om
landstingsbudgeten.
Stödja kommunavdelningar i skötsel av Miljöpartiets lokala hemsidor
 De avdelningar som har velat ha hjälp har fått det. Utbildning har erbjudits, men få
har nappat. Flera avdelningar har egna hemsideansvariga och under året har fler och
fler börjat komma igång med den nya externa webben.
Utgöra ett stöd till Grön Ungdom och Gröna Studenter i länet
 Regelbunden kontakt med Grön Ungdoms kontaktperson och Gröna Studenters
kontaktperson. Hjälpt GS med deras arbete på universitetet.
Delta i Miljöpartiets riksaktiviteter
 Representerat på kongressen samt på de träffar som ordnas för ordförande och
anställda. En av träffarna för anställda, om kommunikationsplattformen, hölls i
Örebro och vi fick möjlighet att välkomna regionanställda och partikanslianställda
från riksorganisationen till vårt län.
Andelen aktiva medlemmar ska öka
 Känslan är att antalet aktiva medlemmar möjligen har ökat något, men vi har inga
jämförelsetal för att visa det.
Minst fyra representantskap ska hållas under året: 10 januari, 15 maj, 18
september samt 4 december
 Utöver ovanstående hölls ett representantskapsmöte i augusti så sammanlagt blev det
fem möten under året.
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Extern verksamhet

Hjälpa kommunavdelningarna att göra Miljöpartiet synligt i länets alla
kommuner
 Hjälpt till bland annat med flygblad, annonser, stå på marknader och anordna öppna
träffar.
Stödja kommunavdelningarna i medlemsvärvningsaktiviteter
 Hjälpt till att utforma material. Varit med på marknader, bland annat i Askersund och
Kumla, samt ordnat egna aktiviteter. Exempel på aktivitet: Öppen träff om
kollektivtrafik. Med landstingsråd Mats Gunnarsson i Lanna, Lekeberg.
Genomföra minst två offentliga arrangemang
 Öppna träffar i Lanna, Lekeberg, och Hällefors. I Lanna handlade träffen om
kollektivtrafik och deltog gjorde landstingsråd Mats Gunnarsson. I Hällefors handlade
träffen om kollektivtrafik och jobb. Deltog gjorde landstingsråden Mats Gunnarsson
och Catrin Steen samt riksdagsledamot Jonas Eriksson.
 4 november. Riksdagsledamot Lise Nordin besökte länet. Tillsammans med Örebro
läns riksdagsledamot Jonas Eriksson besökte hon Kvarntorpshögen och Växthuset i
Kumla och var sedan, tillsammans med flera andra inbjudna gäster, med på en öppen
kaféträff i Kumla.
 25 november bjöd regionavdelningen in till en öppen kaféträff i lokalerna på
Vasatorget i Örebro. Riksdagsledamot Jonas Eriksson berättade om Miljöpartiets
riksdagsbudget.

För styrelsen, Miljöpartiet de gröna i Örebro län

Fredrik Persson
Ordförande

Monika Aune
1:e vice ordförande

Catrin Steen
2:e vice ordförande

Per Folkeson
Kassör

Daniel Ekelund
Ledamot

Bengt Evertsson
Ledamot

Mats Gunnarsson
Ledamot

Marita Johansson
Ledamot
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