
  

 

§ 1  Mötets öppnande 

På filmduken visades glimtar från valrörelsen. 

Ordförande Anders Ygeman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han tackade 
för en fantastisk valrörelse. Oavsett hur det går i förhandlingarna i landstinget, 
kommunen och om regeringen, så gjorde vi en fantastisk valrörelse. Vi värvade mer 
än 1.000 nya medlemmar i Stockholm. 

Tack för ert slit, tack SSU. Vi ökade valresultatet i alla tre valen, vilket vi är ensamma 
om i hela landet. T ex fick vi mer än 10.000 fler väljare. I riksdagen ökade vi mest i 
hela landet. Det finns all anledning att sträcka på oss. Svårare att förstå att i 
Stadshuset förhandlar just nu de två största förlorarna om att ta över makten 
förlorarna blir då väljarna, men vi ska ta matchen!  

När det gäller regeringsmakten har inget hänt på 26 dagar. Vi kommer inte att bli ett 
stödparti till alliansen – inte heller ge SD makt. 

Representantskapsmötet förklarades öppnat. 

§ 2 Dagordningens fastställande 

Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 

a) Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Daniel Carlstedt. 

b) Till mötessekreterare valdes Elsemarie Bjellqvist och Alexander Hallberg. 

c) Till protokollsjusterare valdes Mari Huupponen och Gustav Österman. 
Justeringsdatum fastställdes till 15 oktober 2018. 

d) Till rösträknare valdes Andreas Lind, sammankallande Carina Fridén, Inger 
Edvardsson, Anton Jägare, Kjell Backman, Annette Wikberger, och Marianne 
Lindell Fjaestad. 

Alexander Hallberg gjorde en genomgång av VoteIT-systemet. 



 

 2 (3) 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 108 ombud. 

§  5 Rapport från valet 

Valledare Martin Nilsson föredrog en kortare valanalys och redovisning. 

Anders Ygeman gratulerade särskilt SSU för deras fantastiska arbete under 
valrörelsen. Han överlämnade en check till SSU-distriktet på 50.000 kr som ska 
användas till en kampanjhelg för nya medlemmar. 

§ 6 Val av borgarråd och gruppledare i kommunfullmäktige 

Valberedningen föreslog Karin Wanngård som första borgarråd och gruppledare. 

Valberedningen föreslog Olle Burell som andra borgarråd. 

Valberedningen föreslog Emilia Bjuggren som tredje borgarråd. 

Valberedningen föreslog Jan Valeskog som fjärde borgarråd. 

Mötet beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag. 

§ 7 Val av landstingsråd och gruppledare i landstingsfullmäktige 

Valberedningen föreslog Talla Alkurdi som första landstingsråd. 

Valberedningen föreslog Robert Johansson som andra landstingsråd. 

Mötet beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag. 

§ 8 Rapporter 

Karin Wanngård rapporterade om vad som händer i Stadshuset. Förhandlingar måste 
vara klara senast den 15 oktober. 

§ 9 Frågestund 

1. Fråga från Herrängens s-förening 

Kommer Applehuset att byggas i Kungsträdgården? Om så är fallet, vilka 
krav har staden ställt hur huset ska se ut och hur det ska användas? 

Jan Valeskog svarade att handelskammaren sålde tomten till Apple. 
Samrådsförfarande har ägt rum, men har inte utvärderats ännu. Det kommer 
att ske senare i höst, varefter partierna kommer att ta ställning någon gång i 
november. 

2. Fråga från Minneberg-Traneberg 

Kalle Petré efterlyste planering för vad kongressen ska handla om. 
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Anders Ygeman redovisade att planering inför kongressen styrs av stadgarna. 
Partistyrelsen kommer snart att ta ställning till ev tema på kongressen. Redan 
nu kan man nominera kandidater till kongressen. 

§ 10 Avslutning 

Kommunsekreteraren Johan Sjölander tackade presidiet för ett fint genomfört möte.  
Han gratulerade de ikväll valda borgarråden och landstingsråden och överlämnade 
blommor. 

Mötesordföranden avslutade mötet kl 19.30. 

 

Vid protokollet 

 

Johan Sjölander     

 

Tjänstgörande sekreterare  

 

Elsemarie Bjellqvist  Alexander Hallberg 

 

Justeras 

 

Mari Huupponen  Gustav Österman 

 

 

 

 

 

 


