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Isabella Lövin, språkrör och minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister,
besökte Örebro i samband med Musikhjälpen.
Foto: Fredrik Welander

GILLA VÅR FACEBOOK-SIDA

KONTAKTA DIN AVDELNING

Använder du Facebook? Titta i så fall gärna in på
facebook.com/mporebrolan. Det är partidistriktets
Facebooksida som alla är välkomna att besöka och
gilla. Tipsa gärna dina bekanta om den sidan så
att även de kan hålla sig uppdaterade om vad som
händer i Region Örebro län.

Mejl: kommunnamn@mp.se
Webb: mp.se/kommunnamn
Om du behöver hjälp med att komma i kontakt
med rätt person kan du kontakta partidistriktets
kansli, 019-611 00 31 eller orebrolan@mp.se, eller
läsa på orebro-lan.medlem.mp.se/kontakt.

LÄNSKOMPOSTEN DIGITALT

MeDLEMSNYTT FråN RIKS

Länskomposten skickas numera ut digitalt till dig
som har en mejladress i medlemsregistret. Under
en övergångsperiod kommer den dock se likadan ut
som tidigare.

Få de senaste nyheterna från regeringen först!
Prenumerera på Medlemsnytt, Miljöpartiets
digitala nyhetsbrev. För att registrera dig, gå in på:
medlem.mp.se/organisera-dig/medlemsnytt.

Trevlig helg och gott nytt år!

ÖREBRO LÄN

DISTRIKTET, VALBEREDNING

DISTRIKTETS ÅRSMÖTE
Årsmötesdatum och kallelse
Partidistriktets årsmöte 2017 kommer hållas 16 mars.
Kallelse kommer skickas ut i början av 2017, men
notera datumet redan nu.

Vill du bli valberedare?
Vill du bli valberedare eller vet du någon som skulle
passa till det uppdraget? Det är styrelsen som bereder
valet av valberedare. Skicka nomineringar till
orebrolan@mp.se senast 31 januari, men gärna tidigare.
Det går också bra att skicka brev. Skriv ”styrelse
Örebro län” i mejlets ämnesrad eller på kuvertet.

Motioner
Motionsrätt till årsmötet har alla medlemmar.
Motioner ska vara partidistriktet tillhanda senast
15 januari. Mejla din motion till orebrolan@mp.se.
Du kan också skicka brev. Skriv ”motion Örebro län” i
mejlets ämnesrad eller på kuvertet.

Adress
Miljöpartiet Örebro län, Vasatorget 1, 703 54 Örebro

VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTE – DISTRIKTET oCH ÖREBRO KOMMUN
Tänk på att den information vi valberedare får i
uppdraget är hemlig och fått bara användas till
valberedning. Du ska kunna vara öppen med vilka
uppdrag du vill ha, dina planer för framtiden eller
privata saker som gör att du kanske inte är lämplig för
uppdrag och du ska kunna lita på att informationen
inte kommer i orätta händer.

Det här året är inte slut än, men vi valberedare förbereder redan inför vårens årsmöten. Gör det du också!
En utmaning för oss som ska föreslå kandidater till
olika uppdrag är att vi sällan får in kandidaturer eller
nomineringar. Tänk på att det är vi medlemmar som
är partiet. Vi behöver bli fler medlemmar, bli fler som
vill representera oss internt i partiets organisation och
offentligt som politiker. Vi behöver våga kandidera till
uppdrag och skapa en kultur där vi generöst föreslår
andra till uppdrag.

För närvarande förbereder valberedningarna inför
vårens årsmöten. Ni medlemmar behöver föreslå bra
kandidater till era lokalavdelningar, och även till
distriktet. Lämna förslag till styrelseuppdrag såsom
ordförande, vice ordförande, kassör och ledamöter.
Men kom ihåg att lokalavdelningarnas årsmöten också
väljer revisorer och representanter till distriktsstämma.

Men vad kan du göra då? Jo, du kan bidra genom att
fundera på vad du vill göra för partiet nu och längre
fram. Om du stöter på någon bra person med gröna
värderingar – någon du skulle vilja representeras av
och som du känner förtroende för – våga fråga om
personen vill vara med i vårt parti.

Här hittar du uppdrag i Örebro lokalavdelning:
http://orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda
Här är uppdrag på distriktsnivå:
http://orebro-lan.medlem.mp.se/kontakt

Våga också tala om för de miljöpartister du träffar att
du gillar vad de gör och gärna vill nominera dem till
ett nytt uppdrag, Och inte minst, kanske är det du som
ändå är bäst för uppdraget? Då är det helt okej att att
föreslå sig själv till uppdrag. Du kommer att få stöd
från oss andra och utbildning för klara uppdraget.

Nomineringstiden pågår till 31 januari 2017. Med ditt
förslag vill vi ha kontaktuppgifter till kandidaten och
din motivering.
Camilla Hansén
Sammankallande i distriktets valberedning
Sammankallande MP Örebro kommuns valberedning
camilla.hansen@mp.se, 073-061 17 17

Så använd nu julen till att fundera på vad du vill göra
i Miljöpartiet under nästa år och vad du vill göra
på längre sikt. Sen ringer eller mejlar du oss i
valberedningarna med dina frågor och förslag.

RIKSVALBEREDNIGEN
Håll koll på vilka uppdrag Riksvalberedningen söker
personer till nu genom att gå in på riksorganisationens
medlemswebb, http://medlem.mp.se/Organisation/
valberedning.
Varje distrikt väljer en ledamot till Riksvalberedningen.
Örebrodistriktets representant är Ia Malmqvist,
ia.malmqvist@mp.se.

Riksvalberedningens uppgift är att aktivt söka efter
lämpliga personer till olika uppdrag i partiet. Det
är dels uppdrag som väljs av partiets kongress, till
exempel partistyrelse och språkrör, och dels uppdrag
som väljs av partistyrelsen eller riksdagsgruppen, till
exempel statliga nämnder, myndigheters insynsråd
och statliga utredningar.
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REPRESENTANTSKAP OCH STÄMMOR
På kongressen 2016 beslutades att alla distrikt och
lokalavdelningar ska följa de normalstadgar som då
antogs. Till de stadgarna får varje avdelning göra egna
tillägg, men tilläggen får inte strida mot normalstadgarna. I stadgarna, som börjar gälla vid årsmötet
2017, står det bland annat att distrikten ska ha
beslutande stämmor. Det kommer att ersätta det vi
idag kallar representantskap. På stämmorna, varav
årsstämman är en, kommer alla medlemmar inte ha
rösträtt utan valda representanter är de som kommer
få rösta. Exakt hur det systemet kommer se ut beslutas
på årsmötet i och med att beslut om stadgetillägg

fattas. Det innebär att nästa års årsmöte blir det sista
då alla medlemmar får rösta.
Datum för nästa års representantskap och stämmor
• 16 februari, representantskap
• 11 maj, distriktsstämma
• 14 september, distriktsstämma
• 26 oktober, höststämma (om årsmötet beslutar att
höststämma ska hållas, med uppgift att behandla en
del ärenden som annars behandlas på årsstämma)
• 7 december, distriktsstämma

EU-PARLAMENTARIKER MAX ANDERSSON BESÖKER LÄNET
EU-parlamentarier Max Andersson kommer till
Örebro 9 februari. Det kommer bli en öppen
föreläsning om Brexit, TTIP-avtalet om framtidens
EU. Han vill sprida kunskap och lyssna in åsikter om
dessa frågor. Max vill även höra era tankar och förslag
om vilka frågor han bör driva i EU.
Mer information om tid och plats kommer längre
fram. Datumet är 9 februari.
Läs mer: orebro-lan.medlem.mp.se/just-nu.

PARTISEKRETERARE AMANDA LIND kommer till örebro län
2 mars får vi besök av partisekreterare Amanda Lind.
Hon vill gärna träffa alla medlemmar för att prata om
den stundande valrörelsen. Det är fortfarande några
månader kvar men notera datumet redan nu. Mer
information om innehåll och om anmälan kommer
längre fram.
Dag:
Tid:
Plats:
Läs mer:

Torsdag 2 mars
18.00–21.00
Kommunhuset, Hallsberg
orebro-lan.medlem.mp.se/just-nu

Miljöpartiet i Örebro söker politisk sekreterare
Miljöpartiet söker politisk sekreterare med fokus på
kommunikation. Vi söker dig som vill jobba relationsskapande med politisk dialog och kommunikation. Vi
rekryterar nu en politisk sekreterare som har huvudansvaret för att utveckla och driva Miljöpartiets
kommunikationsarbete. Sista ansökningsdag är fredag
30 december.

Läs mer på https://www.mp.se/orebro/just-nu/
mp-orebro-kommun-soker-politisk-sekreterare-med-fokus-pa-kommunikation.
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ÖREBRO LOKALAVDELNING – MÖTEsDATUM VÅREN 2017
Tisdag 17 januari Fikakväll
Tisdag 31 januari Samtalskväll
		
Om idrottspolitiska programmet
Måndag 6 februari Medlemsmöte
		
Ny organisation och valplanering
Tisdag 14 februari Fikakväll
Måndag 27 februari Medlemsmöte
		
Ny organisation och valplanering
Tisdag 7 mars
Fikakväll
Måndag 13 mars Årsmöte
Tisdag 4 april
Fikakväll
Måndag 24 april Medlemsmöte
		
Inför kongressen
Tisdag 9 maj
Fikakväll
Måndag 22 maj
Medlemsmöte
		
Inkluderandeplan och listvalprocess
Tisdag 13 juni
Fikakväll
Läs hela programmet, inklusive preliminärt program
för hösten, på medlemswebben, http://orebro.
medlem.mp.se/aktuellt.

På medlemsmötena behöver du vara medlem för att
delta. Där fattar vi beslut som rör avdelningens framtid.
På fikakvällarna är däremot alla som är intresserade
av Miljöpartiet välkomna, även från andra kommuner.
På de mötena finns inga bestämda ämnen att prata om
och inga beslut fattas. Dessa kvällar är till för att
träffas, umgås och samtala och du kommer och går
när det passar dig under kvällen. Alla möten/
sammankomster börjar klockan 18 i Miljöpartiets
möteslokal på Vasatorget 1 i Örebro. Sluttiden är
senast 21.
Årsmöte
Ordinarie årsmöte 2017 äger rum 13 mars. Om du
som medlem har någon motion som du vill ska
behandlas på årsmötet behöver den vara styrelsen
tillhanda senast 20 februari. Mejla din motion till
mp-orebro-styrelse_grupp@mp.se eller skicka med
post. Skriv ”Styrelse Örebro kommun” i mejlets
ämnesrad eller på kuvertet. Kallelse till årsmötet
skickas ut i början av 2017. Adress: Miljöpartiet
Örebro kommun, Vasatorget 1, 703 54 Örebro.

LEDIGA POLITISKA UPPDRAG I ÖREBRO KOMMUN
Det finns några vakanta politisk uppdrag inom Örebro
kommun. Det är tre nämnder dit Miljöpartiet ska välja
ersättare. Som ersättare i någon av de här tre nämnderna
kommer du att ha en miljöpartist till med dig i nämnden.
Den personen är ledamot och har varit förtroendevald
under en längre period.

med för frågor? Kontakta i så fall den politiska
valberedningens sammankallande Lotta Sörman,
alunda_lotta@hotmail.com eller 070-340 30 13.
Följande uppdrag är i nuläget vakanta:
• Socialnämnd väster, ersättare,
• Förskolenämnden, ersättare, samt
• Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden, ersättare.
Läs mer: http://orebro.medlem.mp.se/engagera-dig.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara politiskt
förtroendevald och vad de här nämnderna arbetar

ISABELLA LÖVIN BESÖKTE MUSIKHJÄLPEN
för årets sändning var Barn i krig har rätt att gå i
skolan. I år sändes programmet från Stortorget i Örebro.
Den 16 december besökte Isabella Lövin, språkrör för
Miljöpartiet och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister,
programmet. Innan hon gick in i den glasbur på torget
därifrån programmet sändes delade hon tillsammans
med andra miljöpartister ut glögg och pepparkakor till
de på torget som ville bidra till insamlingen.
Under veckan hade Miljöpartiet dessutom en digital
insamlingsbössa. Drygt 21 000 kronor samlades in,
och med det blev Miljöpartiet de grönas insamling en
av de 150 största. Tack alla som var med och bidrog
genom att samla in och skänka pengar.

Isabella i samtal med andra miljöpartister på Stortorget i Örebro.
Foto: Fredrik Welander

Mellan 12 och 18 december pågick insamlingseventet
Musikhjälpen. För nionde gången sände Sveriges Radio
och SVT dygnet runt under en vecka för att samla in
pengar till en undangömd humanitär katastrof. Temat

Läs mer: musikhjalpen.se.
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Kick-off för alla med kommunalt förtroendeuppdrag
Lördag 14 januari ses vi som har förtroendeuppdrag
i Örebro kommun på vår årliga kick-off. Välkomna är
även ni som har kommunala förtroendeuppdrag i
andra kommuner i Örebro län. Det blir en dag med
både gäster och mycket dialog och erfarenhetsutbyte.

Kontakt: Katarina Bååth, kanslichef på Miljöpartiets
rådhuskansli i Örebro, katarina.baath@mp.se,
076-551 68 91.
Vi bjuder på vegetarisk lunch och fika.

Plats:
Tid:

Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.
Drop-in och fika från klockan 9.30.
Programmet startar klockan 10 och avslutas
15.30. Därefter blir det mingel för dem som
vill prata ännu lite mer med gröna kompisar.
Anmälan: Senast 9 januari, http://korturl.com/14januari.

Hur tycker du Miljöpartiets idrottspolitik ska se ut?
Med anledning av att Örebro kommun håller nu på att
ta fram sitt första idrottspolitiska program så bjuder
Miljöpartiet i Örebro kommun in till en träff om
idrottspolitik. Hur ser idrottandet i Örebro län ut?
Vilka styrkor och svagheter har idrotten? Vad tycker vi
inom Miljöpartiet är viktiga idrottspolitiska prioriteringar?
Jämställdhet, nya anläggningar, e-sport, idrott som
alla har råd med eller barn- och ungdomsidrott?

Tid:
Plats:

Kristin Stenman, verksamhetsledare på SISU
Idrottsutbildarna i Örebro län, inleder samtalskvällen.
Därefter blir det samtal och diskussion om tänkbara
områden i Örebro kommuns kommande program.
Malin Bjarnefors och Katarina Bååth, Miljöpartiets
representanter i Fritidsnämnden i Örebro kommun,
kommer leda det samtalet. Med oss denna kväll finns
också Emma Hult, riksdagsledamot och bostads- och
idrottspolitisk talesperson.

Tisdag 31 januari klockan 18-20
Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro

Emma Hult, riksdagsledamot ocjh idrottspolitisk talesperson.
Foto: Filip Pilthammar

Nora inför sex timmars arbetsdag INOM ÄLDREOMSORGEN
Miljöpartiet ser gärna att försöker framöver utökas så
att fler kommunanställda kan få möjlighet att arbeta
kortare dagar.

Precis som flera andra kommuner har Nora nu beslutat
att införa försök med sex timmars arbetsdag. 2017
påbörjas försöket som innebär att anställda inom
kommunens äldreomsorg kommer arbeta sex timmar
om dagen med heltidslön.
Förslaget kommer från Miljöpartiet och finns med i
Miljöpartiets och Socialdemokraternas gemensamma
budget för nästa år. Att arbeta kortare dagar är ett sätt
att behålla den personal som kommunen behöver, inte
minst på lite längre sikt med en åldrande befolkning.
Efter liknande försök på andra håll i landet har det visat
sig att kortare arbetsdagar har gjort att personalen blivit
friskare. I Nora har kostnaderna för sjukskrivningar
och vikarier ökat och det här kan alltså vara ett sätt att
på sikt minska kostnaderna.

Jasmine Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Nora.
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Miljöminister Karolina Skog på besök i Örebro
Miljöminister Karolina Skog besökte Örebro 8 november
och tog del av Örebro kommuns arbete med att växa
med fler bostäder och arbetsplatser, balanserat med
ett aktivt arbete med att värna och utveckla grönområden. På agendan stod besök vid Naturens hus,
Rynningeviken och Elektroskandias etablering.
Senare på kvällen deltog Karolina i ett öppet panelsamtal som Miljöpartiet bjöd in till om hållbar stadsutveckling.
Miljöminister Karolina Skog (trea från vänster) i samtal under sitt
besök i Örebro, bland annat med Miljöpartiets kommunalråd Sara
Richert och Niclas Persson.
Foto: Fredrik Welander

UTBILDNING OM GRÖN IDEOLOGI
I början av december bjöd Miljöpartiet in till en
utbildning som handlade om grön ideologi. Under
några timmar en lördag deltog drygt 20 medlemmar
från länet, de flesta med politiska förtroendeuppdrag i
regionen eller i sin kommun, i en utbildning som
innehöll mycket samtal och diskussioner mellan
deltagarna. Deltagarna fördjupade sig i den gröna
ideologin och i vad det egentligen innebär att vara
grön och tänka grönt. Den som höll i utbildningen var
Lotta Hedström, tidigare språkrör för Miljöpartiet.
Lotta Hedström avtackas av regionråd Mats Gunnarsson vid
utbildningsdagens slut.

REMISSER FRÅN DISTRIKTET
Stadgetillägg, ombudsfördelning till kongressen samt regionalpolitiskt program
Regionalpolitiskt program
Distriktet tog inför den här mandatperioden beslut
om ett regionalpolitiskt program. Inför nästa mandatperiod är det dags för ett nytt program. Programmet
fastställs av årsmötet 16 mars. Remissvar skickas till
monika.aune@mp.se senast 15 januari.

Alla lokalavdelningars styrelser i länet har fått tre
remisser skickade till sig från distriktet. Hur remisserna
hanteras i en lokalavdelning varierar. I några avdelningar
kommer det till exempel hanteras av styrelsen och i andra
hanteras det av medlemsmöte.
Du som enskild medlem har också möjlighet att tycka till.
Läs remissversionerna på medlemswebben,
http://orebro-lan.medlem.mp.se/just-nu.

Ombudsfördelning till kongressen
Kongressen 2016 införde ett nytt sätt att fördela
kongressombud mellan partiets lokalavdelningar. Den
nya fördelningen gäller från och med 2017. I stället för
att som tidigare fördelas direkt till varje lokalavdelning,
kommer ombudsplatserna i stället att fördelas per
distrikt. Beslut om hur ombudsfördelningen ska se
ut i vårt distrikt 2017 fattas av representantskapet
16 februari. Remissvar skickas till orebrolan@mp.se
senast 15 januari.

Tillägg till normalstadgarna
På kongressen 2016 beslutades om normalstadgar
som ska gälla för alla partidistrikt. Till dessa stadgar
får varje distrikt göra egna tillägg. Det är dessa tillägg
remissen gäller. Beslut gällande stadgetillägg fattas
av årsmötet 16 mars. Remissvar skickas till
orebrolan@mp.se senast 15 januari.
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AKTUELLT I RIKSDAGEN
Bästa Miljöpartivänner!
Utvecklingen i vår omvärld ger anledning till både
glädje och förskräckelse. Världens ledare har i år
förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre
fantastiska saker under de kommande 15 åren: att
utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och
orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Ett nytt
klimatavtal är också i hamn. Samtidigt ser vi hur
miljontals människor idag lider av krig och förföljelse.
Extremrörelserna och högerpopulistiska krafter får
alltmer stöd. USA har valt en president som tidigare
sagt att klimathotet är en bluff iscensatt av Kina.
Samma president har utsett oljejätten Exxon Mobils
vd till ny utrikesminister och en klimatskeptiker till
ny chef för USA:s miljömyndighet. Den gröna rösten,
miljöpartierna i världen, har aldrig behövts så mycket
som idag.

Hur ofta berömmer vi varandra för det arbete vi alla
på olika sätt lägger ner för att skapa en bättre framtid
för våra barn och barnbarn, människor i hela världen,
djur och natur och de ekologiska systemen? Jag tror
inte att vi bygger engagemang, arbetsglädje och framtidshopp genom att fokusera på kommentarer som för
sent, för lite och fel!

Era insatser som stödjande medlemmar, fritidspolitiker
och heltidspolitiker samt engagerade samhällsmedborgare är så viktiga för att vi ska kunna hålla
emot och fortsätta att ställa om samhället i en grönare
riktning. Det känns motigt när vi inte får stöd för vår
politik men vi behöver också glädjas och hålla fast vid
framstegen för att orka fortsätta arbetet.

Jag är så glad över att vara medlem i Miljöpartiet och
över att ha möjligheten att kunna arbeta politiskt och
ha er som vänner och kollegor. Jag vet att vi alla har
samma mål och gör vad vi kan. Vi behöver bekräfta
varandra i det, vila i det, stödja och uppmuntra
varandra. Då kommer omställningen till det hållbara
samhället gå så mycket fortare.

Den senaste tiden har jag mer och mer reflekterat
över våra sociala och digitala medier och kring att hur
vi använder dem påverkar oss och det demokratiska
samtalet. Med det otroliga utbudet av grupper, mediekanaler och forum, vilka människor är det som möts
och utbyter åsikter? Finns det en risk att vi i större
utsträckning än tidigare väljer den information som vi
vill höra och den grupp som bekräftar det vi redan tror
eller anser är rätt. Hur kommunicerar vi på Facebook?
Ganska naturligt gillar vi de inlägg som överensstämmer
med vår redan satta uppfattning. Finns det och ger
vi utrymme för meningsutbyten eller blir det mer ett
polariserande ställningskrig?

Jag önskar nu er alla ett gott slut på året och ett gott
nytt år!
Jonas Eriksson
Riksdagsledamot
Gruppledare
jonas.eriksson@mp.se
Läs mer: http://www.globalamalen.se

ENGAGERA DIG
För att minska avstånden i partiet behöver vi
fler forum för möten och diskussion. Ett respektfullt och levande tankeutbyte är en förutsättning
för att partiet ska stå starkt framåt och för att
nya idéer ska växa fram. Under hösten har
riksorganisationen lanserat sajten Engagera
dig, en samlingsplats för grönt engagemang
och där vi medlemmar enkelt ska kunna ta del
av sådant som är på gång. Registrera dig på
https://engagera.mp.se. Här kommer också inom
kort ett nytt internt diskussionsforum att finnas.

FÖLJ MILJÖPARTIET
Du kan på olika sätt följa vad som händer inom
Miljöpartiet på riksplanet. Bland annat kan du
prenumerera på nyhetsmejlet Medlemsnytt. Läs
mer på förstasidan av Länskomposten. Det går
också att följa Miljöpartiets arbete på Facebook,
facebook.com/miljopartiet. På Instagram och
Twitter är det @miljopartiet som är namnet.
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Örebro län får 75 miljoner kronor för ökat bostadsbyggande
I slutet av november blev det klart hur regeringens
statsbidrag för ökat bostadsbyggande fördelas.
Örebro län får 75 miljoner. Vi satsar på att bygga
hållbart och för alla. Befolkningstillväxten är
positiv för länets ekonomi men initialt medför den
också kostnader. Därför är statsbidraget ett mycket
välkommet tillskott.

Distriktsstyrelse

Regionsekreterare

Mejl, webb, medlemswebb, Facebook

Andreas Tranderyd, ordförande
Monika Aune, vice ordförande
Daniel Ekelund, kassör
Marcus Willén Ode, ledamot
Sara Pettersson, ledamot

Malin Bjarnefors
076-551 35 47
malin.bjarnefors@mp.se

orebrolan@mp.se
mp.se/orebro-lan
orebro-lan.medlem.mp.se
facebook.com/mporebrolan

Adress och telefon
Vasatorget 1, 703 54 Örebro
019-611 00 31

Kontakt Länskomposten
Malin Bjarnefors

ÖREBRO LÄN

