Jönköping den 29 mars 2015 kl. 11:00

Distriktsårsmöte för
Sverigedemokraterna Jönköpings Län
Dagordning
§ 1. Mötets öppnande.
xxxxxxxx xxxxxxxx förklarar mötet för öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.
Valdes xxxx xxxxx xxxxxxx medlemsnr xxxxx.
§ 3. Val av mötessekreterare.
Valdes xxxxx xxxxxxx medlemsnr xxxx.
§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Valda xxxxxx xxxxxx medlemsnr xxxx och xxxx xxxxxx medlemsnr xxxxx.
§ 5. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till x röstberättigade. Röstlängd bifogas protokollet.
§ 6. Godkännande av årsmötets stadgeenliga kallelse.
Kallelsen godkändes.
§ 7. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse godkändes.
§ 9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat och balansräkning.
Revisionsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning föredrogs och godkändes.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen.
Årsmötet ger den avgående distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20xx. Distriktsstyrelsen
uppmärksammades på att de ej hade rösträtt under denna punkt.
§ 11. Redogörelse från den parlamentariska gruppen.

Utgår o gruppen inte finns eller redogörelse lämnad.
§ 12. Fastställande av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen.
Förslag 9 personer
§ 13. Fastställande av antalet suppleanter i distriktsstyrelsen.
Förslag 6 personer
§ 14. Val av ordförande för en tid av 1 år.
Två förslag föreligger.
§ 15. Val av vice ordförande för en tid av 1 år.
Två förslag föreligger.
§ 16. Val av andre vice ordförande för en tid av 1 år.
Två förslag föreligger.
§ 17. Val av styrelseledamöter för en tid av 1 år.
Förslag:
Samuel Godrén, Anders Gustavsson, Morgan Malmborg, Marita Claesson, Monica Evertsson, Elisabeth
Werner
§ 18. Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
Två förslag föreligger.
§ 19. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år.
Förslag 61769 Jerker Friberg samt 64003 Olle Moln Teike.
§ 20. Val av 2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år.
Förslag 62796 Robert Andersson samt 48584 Jonathan Lindqvist.
§ 21. Val av landsdagarsombud.
Två förslag föreligger.
§ 22. Val av suppleanter för landsdagarsombud.
Två förslag föreligger
§ 23. Val av valberedning för en tid av 1 år.
Förslag
Leif Andersson Gislaved, Gunnar Gadderyd Nässjö, Karina Åhlander Aneby, Ulf Svensson Höglandet,
Hans Kåremalm Habo/Mullsjö, Jan-Ove Lipponen Jönköping, Bo-Göran Svensson Sävsjö, Sven-Evert
Gunnarsson Värnamo och Rickard Wallin Tranås.

§ 24. Framställningar och förslag från distriktsstyrelsen.
Inga förslag.
§ 25. Motioner.
Motioner till landsdagarna:

Ge riksdagsledamöterna rösträtt på landsdagarna.
En majoritet i DS föreslår bifall till motionen.

Privatisering av Arbetsförmedlingen.
Det finns behov av ett statligt Testamentsregister.
DS föreslår bifall till motionen.
§ 26. Mötet avslutas.
Mötesordförande xxxxxxx xxxxxx förklarar mötet avslutat.
§ 27. Övriga frågor.

Johan Nissinen
Ordförande
Distrikt SD Jönköpings län

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2015 -01-14

Verksamhetsberättelse för Sverigedemokraterna Jönköpings län 2014
Under 2014 hade vi två stora val. Både EU-valet där vi gick från 0 – 2 st mandat och riksdagsvalet
där vi gick från 20 – 49 mandat. Mandaten i EU-parlamentet gick till Kristina Winberg och Peter
Lundgren här ifrån länet. Vi fick även två av länet 11 riksdagsplatser och de gick till Jimmie
Åkesson och Dennis Dioukarev. Jag blev invald i valkrets Skåne län östra och Norra. Dessa val
innebar ett stort engagemang och mycket kampanjande för hela distriktet. I och med två val har
länet fått flera besök av både kandidater till EU-parlamentet och riksdagen. Jimmie hade två turnéer
där han besökte de större orterna. Partisekreterare Björn Söder var även på ett antal besök både ihop
med vår EU-parlamentariker Peter Lundgren och riksdagsledamot Paula Bieler. Vår
utrikestalesperson och riksdagsledamot Julia Kronlid gjorde också några besök i länet.
I länet gjorde vi ett riktigt bra val. I landstinget gick vi från 4 – 9 mandat, vilket är en ökning från
5,14 – 10,9%. Det gick även bra i kommunerna där vi lyckades komma in i samtliga kommuner och
fylla alla stolar. Där nådde vi ett av de främsta målen för distriktet.
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

9.38%
8.63%
12.14%
14.01%
14.05%
9.61%
6.87%
19.31%
13.71%
15.29%
10.46%
8.37%
11.62%

Genomsnitt

11.37%

Det genomfördes flera debatter på skolor, i radio och andra forum. Vi fick bra mediaexponering
jämfört med förra valet. Med tanke på att vi inte hade något SDU som kunde ta alla skoldebatter så
fick lokala företrädare ta debatterna istället. Det var en tillfälligt fungerande lösning men inget som
är hållbart tills nästa val.
Även detta verksamhetsår har vi ett antal nya kommunföreningar som är på väg att bilda. Aneby,
Gislaved, Habo- Mullsjö och Sävsjö. Alla dessa kommer om allt gått rätt till att godkännas av
partistyrelsen i år.
Distriktet satsade på att utbilda och förbereda nya kandidater. Vissa nya kandidater kom dock in så
sent att de inte hann vara med i processen. Det gör dock inget då distriktet kommer att fortsätta med

detta arbete även under nästa verksamhetsår. Utbildning i principprogrammet och ideologi hölls i
Jönköping ihop med Björn Söder. Det hölls också en mediautbildning i Jönköping. Det anordnades
även en Kickoff efter valet för nya kandidater.
Precis som förra året anordnades det ett nationaldagsfirande där distriktets medlemmar fick chansen
att träffa varandra över kommungränserna. Distriktet deltog i år på UF-mässan ”Våga vara egen” på
Elmia. Där fick vi träffa många nyfikna och intresserade ungdomar. Stämningen var större delen av
dagen mycket god. Det förekom dock lite sämre stämning när ett ungdomsgäng utsatte oss för en
godisattack. De började kasta fruktkolor på oss. Elmias personal hanterade dock det väldigt bra och
ungdomarna fick lämna området.
Distriktet har haft en god tillströmning av medlemmar och den har varit rätt jämt fördelad. 2014-0130 hade distriktet 532 medlemmar och 2015-01-30 hade vi 755 medlemmar. Det är en ökning med
42%. När distriktet bildades 2011 hade vi 223 medlemmar. Den goda medlemstillströmningen har
lett till att vi fick ett extra ombud till landsdagarna. Vi får nu sju ombud och tre suppleanter.
Johan Nissinen
Distriktsordförande SD Jönköpings län

Valberedningens förslag till ny distriktsstyrelse

Ordförande: Björn Forsell
1:e vice ordförande: Björn Runn
2:e vice ordförande Anne Karlsson
Ordinarie ledamöter:
Samuel Godrén
Anders Gustavsson
Morgan Malmborg
Marita Claesson
Monica Evertsson
Elisabeth Werner
Suppleanter:
Staffan Eklöf
Björn Fälth
Rickard Wallin
Johan Nissinen
Ulf Poulsen
Arne Årevall
Revisorer:
Jerker Friberg
Olle Moln-Teike
Revisorsuppleanter:
Robert Andersson
Jonathan Lindqvist

Majoritetsförslag från DS till ny distriktstyrelse

Ordförande: Johan Nissinen
1:e vice ordförande: Anne Karlsson
2:e vice ordförande Björn Runn
Ordinarie ledamöter:
Samuel Godrén
Anders Gustavsson
Morgan Malmborg
Marita Claesson
Monica Evertsson
Elisabeth Werner
Suppleanter:
Staffan Eklöf
Björn Fälth
Rickard Wallin
Björn Forsell
Ulf Poulsen
Arne Årevall

Valberednings förslag till landsdagarsombud

Ordinarie:
Johan Nissinen
Ulf Svensson
Lars-Erik Gustavsson
Ulf Poulsen
Staffan Eklöf
Björn Forsell
Gunnar Gadderyd
Ersättare:
Eric Westerot
Jan-Ove Lipponen
Samuel Godrén

Majoritetsförslag från DS till landsdagarsombud
Ordinarie:
Johan Nissinen
Marita Claesson
Anne Karlsson
Ulf Poulsen
Staffan Eklöf
Björn Forsell
Gunnar Gadderyd
Ersättare:
Monica Evertsson
Jan-Ove Lipponen
Samuel Godrén

Motion
Ge riksdagsledamöterna rösträtt på landsdagarna

Nuvarande ordning är att riksdagsledamöter har närvarorätt, men inte rösträtt. Detta medför att
ledamöter blir invalda som ombud i distrikten för att få rösträtt. Det i sin tur skapar en
undanträngningseffekt av lokala företrädare.
Om de lokala företrädarna tillåts att besätta ombudsplatserna och riksdagsledamöterna får
automatisk rösträtt breddas det demokratiska deltagandet. Som ett framtida statsbärande parti
krävs en stark och engagerad partiorganisation, processen är därför en naturlig del av att
partiet växer och utvecklas.

Vi yrkar landsdagarna att besluta i enlighet med motionen

-att ge riksdagsledamöterna rösträtt på landsdagarna

Johan Nissinen
Anne Karlsson

Motion
Privatisering av arbetsförmedlingen.

Den statliga Arbetsförmedlingen har misslyckats, det krävs fristående aktörer för att
matchingen på arbetsmarknaden ska bli bättre.
Det finns redan i dag möjlighet att driva privata arbetsförmedlingar, men då handlar det om
upphandlingar via Arbetsförmedlingen. Vi vill nu gå ännu längre och privatisera den statligt
styrda arbetsförmedlingen i sin helhet.
För att skapa konkurrens och uppnå effektiva resultat vill vi införa en så kallad
"förmedlingspeng", som följer med den arbetslösa. Förmedlingspengen skall vara villkorad i
den mening, att endast fullgjort uppdrag renderar utbetalning. Detta leder till att oseriösa
aktörer sållas bort i processen.
En tillsynsmyndighet bör tillsättas för att säkerställa att villkoren följs och att resultat uppnås.

Vi yrkar landsdagarna att besluta i enlighet med motionen om att driva frågan om
- att privatisera arbetsförmedlingen.

Anne Karlsson
Johan Nissinen

Nässjö den 15 januari 2015

Motion│ Landsdagarna 2015
Det finns behov av ett statligt Testamentsregister
Många människor i vårt land skriver ett testamente där de bestämmer hur arvet efter dem skall
fördelas när de avlidit. Alltfler samboförhållanden inverkar också på att fler testamenten skrivs. De
flesta av dessa tror att det kommer bli så som de har skrivit i sitt testamente. Det är emellertid inte
alls säkert.
Många testamenten kommer nämligen inte fram efter dödsfallet. Orsakerna till det kan vara olika. I
vissa fall har den avlidne kanske själv slarvat bort testamentet eller förvarat det på ett sådant ställe
att det inte kommer fram. I andra fall kan testamentet efter dödsfallet ha påträffats först av någon
som missgynnas av testamentets innehåll och som därför har förstört eller undanskaffat testamentet.
De som skulle gynnas av testamentet får då aldrig veta att det funnits ett testamente.
En del människor lägger sina testamenten i sina bankfack. Detta är dock ingen garanti för att
testamentet kommer att tillämpas. Det beror ju helt på vem som öppnar bankfacket först och vad
denne gör med testamentet. Det har också uppstått problem med advokatförvarade testamenten då
advokatbyråer lagts ned.
Jurister har framfört att det i dag försvinner testamenten i inte obetydlig omfattning.
Även erfarenheter från Kammarkollegiets verksamhet med avveckling av dödsbon för Allmänna
arvsfondens räkning har gett intrycket att det förekommer.
Det är en allvarlig rättssäkerhetsbrist att människor idag inte har tillgång till ett sätt att säkerställa
sin yttersta vilja som uttrycks i testamentet. Att viljan inte alltid respekteras efter deras död.
Ett testamentsregister bör inrättas, till exempel på skatteverket eller annan myndighet. I registret
kan den som upprättar sitt testamente låta registrera det för att säkerställa att det kommer fram efter
dödsfallet.
SD Distrikt Jönköpings län föreslår landsdagarna besluta att
-Sverigedemokraterna ska arbeta för att inrätta ett nationellt testamentsregister för att säkerställa
den avlidnes sista vilja.
Motionärer
Samuel Godrén

Gunnar Gadderyd

