Verksamhetsberättelse 2015 Miljöpartiet de gröna Västmanland
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Mikael Vilbaste, ordförande
Kerstin Åkesson, ordförande
P-A Käck, ledamot
Peter Kraft, ledamot
Jarl-Olof Lundstedt, ledamot
Daniel Åkervall, ledamot
Angelica Cramnell, ledamot
Barbara Conte, ledamot ( avgick under året)
Pieternella van Beek har varit adjungerad.
GU har varit adjungerade.
Under året har hållits 11 styrelsemöten
Vi har deltagit i de två distriktsordförandeträffar och två förtroenderådsträffar som ägt rum under
året.

Viktiga händelser under året
Under året har årsmöte samt ett medlemsmöte hållits.

Internt arbete
Vi började året med en nyanställd organisationsutvecklare, Malou Asplund.
Organisationsutvecklaren har tillsammans med vår kanslist Åsa Kfouri har ett stort arbete lagts ner
för att skapa administrativa rutiner för att skapa kontinuitet och frigöra tidsresurser till annat.
Bland annat skapades ny kontakt med Arkiv Västmanland där vi numera arkiverar vårt material.
Ett flertal arbetsrutiner för distriktets arbete har också skapats eller påbörjats.
Under våren renoverades partilokalen och nya användningsmöjligheter öppnades.
Målbild 2018 som partistyrelsen antagit har varit förebild för en regional version som antagits av
styrelsen.
Antalet medlemmar i Västmanland var 320 st den 31 december 2015

Arbete med lokalavdelningarna

Under året har vi sett till att samtliga föreningar har besökts av våra ordföranden. Information har
utbytts som lett till att vi kunnat anpassa vårt arbete för att stödja lokalavdelningarna bättre,
samtidigt som de fått större möjlighet att engagera sig i länsaktiviteter.
Efter ett arbete som sträckte sig över året startade Fagersta kommun sin lokalavdelning vilket
gjorde att Västmanland inte längre hade någon kommun utan lokalavdelning.

Utbildning
Hela året har utbildningen ”Grattis du är förtroendevald” i samarbete med Riks och Studieförbundet
Vuxenskolan pågått. I lokalorganisationerna och i landstingsgruppen har studiecirklar pågått och
på länsnivå har det ordnats fyra sammankomster med olika Tema.
Tillsammans med Västerås fick vi möjlighet att hålla en föreläsning om Energi med Lise Nordin
under våren.
Under sen hösten genomfördes utbildning för nya medlemmar i Köping och Fagersta.
Våra anställda på kansliet har fått åkt på utbildning på hösten i google.
Styrelsen startade upp en webb baserad utbildning för styrelsemedlemmar och anställda under
hösten och den blir klar våren 2016

Politik
Arbetet med Nätverk har fortsatt för att stödja politikutvecklingen och genomförandet i länet. Under
2014 bildades en grupp av top 2 i kommun och landsting, denna har fått byta namn till KF och LFledamöter. En träff för nätverket ordnades i Köping i har träffats och bestämt fortsätta kontakten
under våren 2016.
I Oktober ordnade regionen en träff i Norberg för de kommuner som kan förvänta sig gruvdrift i sin
kommun. Till mötet inbjöds Mats Dahlgren från Jokkmokk där gruvfrågan blev stor under valet.
Fler nätverk är i startgroparna som kollektivtrafik och infrastuktur, socialpolitiskt och
gruvnätverket.
Besök i länet från riksdagen av Magda Rasmusson som gjorde ett flertal studiebesök samt höll ett
uppskattad medlemsträff på kvällen. Temat för dagen och kvällen var flyktingfrågan och
integration.

Media
Distriktsstyrelsen har under året utsett talespersoner för olika områden. Dessa avses användas i t.ex.
kontakt med media, och att tillsammans med talespersoner från riks skriva under artiklar i länet.
Energifrågor - Erik Åberg, Gruppledare Sala
Klimatfrågor - Martin Lindahl, Klimatambassadör
Skolfrågor - Markus Lindgren, Vice ordf. utbildning och arbetsmarknadsnämnden
Bostadsfrågor - Magnus Edström, Kommunalråd/Ordf fastighetsnämnden
Funktionsnedsättningsfrågor - Agneta Luttropp, Ordf nämnden för funktionshindrade
Sjukvård och Folkhälsa - Pernilla Rinsell, Landstingsråd
Jämställdhetsfrågor och HBTQ, Angeliqa Cramnel och Kreshnik Manxhuka

Kollektivtrafik - Andreas Porswald, Landstingsråd
Varg och viltfrågor - Sven Svensson, Ers viltförvaltningsdelegationen
Integration/Migration - Åsa Kfouri, Gruppledare Hallstahammar
Kultur - Marléne Tamlin, Kommunalråd/Vice ordf. kulturnämnden
Äldrefrågor, ingen utsedd än
Ambassadörer
Klimat Martin Lindhal
Jämställdhet Angeliqa Cramnell
Jämställdhet Kreshnik Manxhuka
Internationell Kontaktperson (IK) Gustavo Varela
Vår organisationsutvecklare har arbetat fram rutiner för att bevaka och besvara debattartiklar och
insändare i media.
Dessa två åtgärder har tillsammans gjort att vi känt oss välförberedda trotts att vi ej längre har
någon riksdagsledamot från länet och nu är i regeringsställning.
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