1) Mötets öppnande.
Mötet öppnades.
2) Val av mötesfunktionärer:
a) Mötesordförande: Fredrik Leijerstam valdes genom acklamation.
b) Mötessekreterare: Anders Mankler valdes genom acklamation.
c) Två justerare, tillika rösträknare: Klara Ellström och Per Eric Rosén valdes
genom acklamation.
3) Godkännande av föredragningslista.
Mötet godkände föredragningslistan genom acklamation.
4) Fyllnadsval
Sammankallande i valberedningen (Jonas Andersson) presenterade inkomna
nomineringar och sina förslag till val:








att till ersättare i omsorgsnämnden (OSN) välja Finn Hedman (övriga kandidater Axel Fries,
Sigurdur Hafthorsson, Annika Ström)
att till ledamot i Styrelsen för Vård och omsorg välja Annika Ström (övriga kandidater
Joakim Strandman, Finn Hedman, Sigurdur Hafthorsson)
att till nämndeman för perioden 2016-2019 välja Sven Malmström och Negin Nasiripour.
att till nämndeman för perioden nu-2019 välja Elisabet Mattsson
att till ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) välja Elin Stening (övriga
kandidater Sigurdur Hafthorsson, Negin Nasiripour, Annika Ström, Elsa Jonsson Stenberg,
Lars Friberg, Catharina Molin, Magnus Alm, Anja Malmgren, Per Eric Rosén, Joakim
Strandman och Ida Netzel)
att valet av ersättare i idrotts- och fritidsnämnden (IFN) och eventuella övriga val bordläggs
till nästa medlemsmöte (alternativt delegeras till fullmäktigegruppen)

Jonas Andersson meddelade sedan att Finn Hedman och Per Eric Rosén dragit
tillbaka sina kandidaturer till omsorgsnämnden (OSN) respektive miljö- och
hälsoskyddsnämnden (MHN). Elin Stening och Annika Ström drog också tillbaka
sina kandidaturer till MHN.
Rickard Malmström nominerade Elin Stening till ersättare till OSN.
Jonas Andersson meddelade att det inkommit förslag att bordlägga val till idrottsoch fritidsnämnden (IFN). Per Eric Rosén erinrade om att stadgarna inte medger
val till IFN vid innevarande möte p.g.a. att utlysningen skett för sent.
Efter en längre diskussion om omröstningsförfaranden valde mötet
preferensvalsystem (Instant Runoff Voting, IRV) genom acklamation, dock ej
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enhälligt. Ordföranden påminde om att minst 50 procent av närvarande
röstberättigade måste stå bakom en kandidat för att denna ska bli vald.
Efter yrkande av Linda Eskilsson föreslog ordföranden att inför varje val där av
valberedningen nominerad kandidat saknas, först fråga om valet ska bordläggas.
Detta procedurförslag antogs genom acklamation.
Rösträknarna fann att 30 röstberättigade stod på röstlängden inför valen.
a) Ersättare i omsorgsnämnden: Eftersom av valberedningen nominerad
kandidat dragit tillbaka sin kandidatur ställde ordföranden frågan om att
förrätta valet vid innevarande möte mot att bordläggas det. Mötet beslutade
att förrätta valet vid innevarande möte.
Annika Ström och Elin Stening presenterade sig.
Elin Stening valdes sedan i första valomgången med 18 röster
(mot 5 för Sigurdur Hafthorsson 5 och 5 för Annika Ström).
b) Ledamot i Styrelsen för Uppsala vård och omsorg: Finn Hedman
presenterade sig. Annika Ström valdes i första valomgången med 21
röster (mot 6 för Finn Hedman och 1 för Sigurdur Hafthorsson).
c) Nämndeman i tingsrätten för perioden 2016-2019, 2 st: Sven Malmström
och Negin Nasiripour valdes genom acklamation.
d) Nämndeman i tingsrätten för perioden nu-2019, 1 st: Elisabet Mattsson
valdes genom acklamation.
e) Ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden: Eftersom av valberedningen
nominerad kandidat dragit tillbaka sin kandidatur ställde ordföranden
frågan om att förrätta valet vid innevarande möte mot att bordläggas det.
Mötet beslutade att förrätta valet vid innevarande möte.
Lars Friberg, Catharina Molin, Negin Nasiripour och Anja Malmgren
presenterade sig.
Lars Friberg valdes med 14 röster i den tredje valomgången.
(Efter att ingen kandidat fått minst 50 % av rösterna i de första två
omgångarna. I första omgången fick Lars Friberg 13, Negin Nasiripour 12,
Anja Malmgren 2 och Ida Netzel 1.)
f) Ersättare i idrotts- och fritidsnämnden: Ordföranden erinrade om att
utlysningen av uppdraget inte tillkännagivits i tillräckligt god tid.
Bordlades till nästa medlemsmöte.
g) Styrelseledamöter i Miljöpartiet de gröna i Uppsala kommun, 2 st:
Ordföranden erinrade om att inga nomineringar inkommit. Bordlades till
nästa medlemsmöte.
5) Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
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6) Mötets avslutande.
Mötet avslutades.
Uppsala datum som ovan,

Fredrik Leijerstam, mötesordförande

Klara Ellström, justerare

Per Eric Rosén, justerare

Anders Mankler, sekreterare

Bilaga 1: Närvarolista
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