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1) Mötets öppnande
Alexander Hallberg gick igenom de särskilda förutsättningar och utmaningar ett digitalt
representantskap innebär.
Andrea Törnestam och Alexander Hallberg förklarar funktionerna och skillnaderna mellan mötets
två digitala verktyg. Zoom används för videokommunikation och VoteIT används för det formella
mötet.
Anders Ygeman öppnade mötet Kl.18:09 genom att lyfta Covid-19 effekt på både samhället idag
och framöver. Covid-19 kommer definiera en hel politisk generation och han lyfter de åtgärder
som görs och betonar vikten av att vi möter utmaningen tillsammans.

2) Dagordningens fastställande
Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

3) Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande valdes Andrea Törnestam och Alexander Hallberg
b) Till mötessekreterare valdes Malin Malm
c) Till justerare tillika rösträknare valdes Karin Åkersten, SEKO-sossen Stockholm och Johan
Rönnblom, Skärholmens s-förening
d) Justeringsdatum fastställdes till 3e april 2020

4) Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 94 ombud.

5) Beslut om arbetsordning
Partidistriktstyrelsens förslag till arbetsordning antogs av mötet

6) Val av kommunsekreterare
Andrea Törnestam påminner om hur valet till kommunsekreterare går till enligt stadgan.
Anders Ygeman beskriver om hur processen till att ta fram partidistriktsstyrelsens förslag till
kommunsekreterare. Han lyfter Catharina Piazzolla erfarenhet politiskt, organisatoriskt och
arbetsledningsmässigt. Det har rått en bred enighet inom arbetsutskott, partidistriktsstyrelse och
S-föreningar i processen.
Carina Fredén begär ordet och gratulerar Catharina Piazzolla till nomineringen. Hon lyfter den
goda erfarenhet hon haft med Catharina Piazzolla tidigare. Hon vill också lyfta hur glädjande att
det är att en kvinna äntligen väljs till posten. Carina Fredén lyfter vidare att det är olyckligt att
kommunsekreterare-tjänsten väljs på livstid och att stadgan borde ändras. Hon lyfter också att det

2

stadgemässigt är korrekt att rep-skapet väljer kommunsekreterare men att det är överflödigt när
styrelsen redan fattat beslut och att processen borde ses över. Hon säger att partidistriktsstyrelsen
borde ha mandatet att anställa en främsta tjänsteperson på egen hand.
Pontus Olsson begär ordet. Han säger att processen att välja kommunsekreterare är ett märkligt
mellanting mellan en valberedningsprocess och anställningsprocess. Pontus Olsson lyfter att det
kanske är på tiden att Stockholm, likt andra partidistrikt, har en försteombudsman.
Representantskapet beslutar att enhälligt välja Catharina Piazzolla till kommunsekreterare.
Catharina Piazzolla tar ordet och pratar om sin vision för partiorganisationen. Hon lyfter
folkrörelsetankens betydelse för socialdemokratin.
Andrea Törnestam frågar vad hon mest ser fram emot.
Catharina Piazzolla svarar att hon ser fram emot att träffa partiorganisationen och bygga rörelsen
starkare efter att coronakrisen lagt sig. Socialdemokratin ska vara den rörelse som möter
människor som får det tufft efter krisen.

7) Avslutning
Andrea Törnestam och Alexander Hallberg avslutar representantskapet 18:30.
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