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Vår första logotyp

Varför bildades Miljöpartiet?
Bakgrunden till att Miljöpartiet växte fram i Sverige finns i följderna av den snabba 
ekonomiska utvecklingen efter andra världskriget. Jakten på ständigt ökad ekonomisk 
tillväxt hade en baksida som blev alltmer uppenbar. Aktionsgrupper och miljögrupper 
protesterade mot storskalighet, resursslöseri och giftspridning i naturen. Redan på 
60-talet kom rapporten Tyst vår av Rachel Carson som larmade om fåglar som dog. 
Under de närmaste årtiondena följde en ström av böcker om vår överkonsumtion och 
jordens begränsade resurser.

Avgörande för den fortsatta utvecklingen var den konflikt om kärnkraftens utbyggnad 
som ledde till att en folkomröstning utlystes år 1980. Tre linjer utvecklades. Alla tre 
hade avveckling på sina valsedlar men med lite olika innebörd. Ingen vågade direkt 
tala om utbyggnad efter Harrisburgsolyckan. Linje 3, som ville avveckla snabbast och 
få en omedelbar satsning på hållbara energikällor, förlorade med knapp marginal. 
Detta blev förstås en stor besvikelse för förlorarna, men de skulle inte låta sig nöja 
med detta.

Per Gahrton hade länge varit inne på tanken att ett nytt parti behövdes i Sverige, 
ett parti som bröt med höger-vänsterskalan och som plockade upp oron och de 
framväxande idéerna om ett annat slags samhälle. Gahrton var mycket aktiv, reste 
land och rike kring och försökte bilda opinion för ett nytt parti. Gahrtons och flera 
andras aktiviteter ledde till att en grupp samlades i Örebro den 19 september 1981 
och Miljöpartiet på riksplanet kunde bildas. 

Miljöpartiet hade vid bildandet bara ett idéprogram som under 
den följande våren konkretiserades i ett handlingsprogram och 
en valplattform. Grundidén i partiets tidiga historia formulerades 
som fyra solidariteter:

 Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 Solidaritet med kommande generationer
 Solidaritet med världens folk
 Solidaritet med människor i vårt eget land

Maskrosen blev vår symbol. Den har solens färg, den har kraft att tränga sig upp 
genom asfalten och den sprider sina frön med vinden.
Ett viktigt påpekande i Miljöpartiets idéprogram var att problemen inte är 
ödesbestämda utan kan lösas genom att människor går samman och agerar för det 
slags samhälle och den slags värld vi vill ha. För människor som tänkte i dessa banor 
fanns nu Miljöpartiet.
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Lokalavdelningen av 
Miljöpartiet i Karlstad bildas

Samtidigt som aktiviteter pågick för att bilda ett riksparti, förberedde man sig i 
många kommuner att bilda lokala avdelningar. I Karlstad träffades en arbetsgrupp 
under hösten 1981. Den bestod av Margaretha Gren, Bo Elander, Iris Lind och Ralf 
Persson. Dessa fyra förberedde och kallade till ett möte den 2 december på Sundsta 
Fritidsgård. Det kom 21 personer. Efter en lång diskussion beslöt man att bilda en 
lokalavdelning av Miljöpartiet i Karlstad. Mötet verkar ha varit väl förberett, för ett 
förslag till stadgar hade tagits fram som kunde diskuteras och antas samma kväll. 
Även en preliminär ledningsgrupp valdes. Så var man igång.

1982 – ett tufft år i det nybildade partiets historia 
Det första året i partiets historia måste ha varit tufft. En grupp människor som 
knappast kände varandra särskilt väl åtog sig att bygga upp en fungerande 
organisation, presentera Miljöpartiets politik och delta i 1982 års val bara nio månader 
senare. Man förberedde sig att delta i såväl kommunalvalet som landstings- och 
riksdagsvalen. Bara entusiaster kan klara det.

En förening måste ha en viss struktur: stadgar, någon slags styrgrupp, formalia 
vid möten, kassör, firmatecknare, någonstans att träffas m m. Vår mötesstruktur 
detta första år bestod av ledningsgruppsmöten och medlemsmöten. Den första 
ledningsgruppen kom att bestå av följande personer och de förtjänar att nämnas här 
(i bokstavsordning):
• Ordinarie: Karin Bergström, Ulla Dahlberg, Bo Elander (ersatt13/8 av Alf Sundin), 

Margaretha Gren, Jörgen Lenz och Stig Marklund.
• Suppleanter: Ola Brunström, Gino Jovanelli (ersatte den 28/4 Margaretha Gren), 

Iris Lind, Ella Lundström och Agne Wihlborg. Av dessa finns idag Karin Bergström 
kvar i gruppen i Karlstad. 

Vi hade ännu inget ekonomiskt stöd. För att göra verksamheten möjlig, särskilt inför 
valet, ställde medlemmarna upp med lån, även till Riks, och man lyckades få en 
checkkredit hos Värmlandsbanken på 10 000 kronor. För att bättra på ekonomin tog 
vi ut en lokal medlemsavgift/gåva på 100 kronor under valåret, mindre för studerande 
och för den som fann avgiften för hög. Även torgverksamheten (se nedan) bidrog till 
vår ekonomi. Efter valet fick vi partistöd och det beslöts att 20 % skulle avsättas 1983 
till riksorganisationen och 35 % under 1984 och 1985.

Angelägna uppgifter att ta itu med var att bilda arbetsgrupper för olika 
ämnesområden, att ta fram ett kommunalt handlingsprogram, att få ut information, 
att hjälpa till att få fler lokalavdelningar i Värmland, att välja representanter till en 
regionavdelning och att organisera valarbetet. Fem arbetsgrupper tog form: 1. Energi, 
2. Hälsa och miljö samt Sociala frågor, 3. Samhällsplanering, 4. Fritid och Kultur, 5. 
Ekonomi.

En torggrupp bildades. Torg skulle anordnas en gång per månad, dels för att få ut vårt 
budskap, dels för att stärka vår ekonomi. Medlemmarna skänkte hembakat bröd, 
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Foto: Håkan Strandman.
Nöjda miljöpartister firar segern. Ö rad: Jörgen Lenz, Ulla Brodow, Gino Jovanelli, Karin Bergström, 
Ulla Dahlberg, Ola Brunström. N rad: Stig Marklund, Ella Lundström, Iris Lind.

saft och sylt, torkade murklor, syrade produkter m m för försäljning.

I mars hände flera viktiga saker. Vi hade årsmöte som sig bör enligt stadgarna. Vi 
lade ett förslag till riksdagslista med Jörgen Lenz och Iris Lind på de båda första 
platserna och förslag till landstinglista med Ulla Dahlberg och Agne Wihlborg som 
första namn. 
Nominering till fullmäktigelistan blev klar i april med Stig Marklund, Iris Lind, 
Jörgen Lenz, Agne Wihlborg och Ella Lundström som de första fem namnen av 11 
nominerade. 
I april var det också dags för den första kongressen som gick av stapeln i Sundsvall. 
Iris Lind deltog som ombud för lokalavdelningen, men intresset att delta var stort och 
några reste på egen bekostnad.

Den 14 juni kunde vi fastställa vårt första kommunala handlingsprogram. Innan vårt 
handlingsprogram var klart, användes ett sammandrag av riksprogrammet för att 
föra ut vårt budskap. Även exemplar av tidningen Alternativet inköptes och såldes 
på stan. Alternativet utkom med sitt första nummer i juni 1981, alltså några månader 
innan Miljöpartiet bildades som riksparti. Tidningen lanserades som språkrör för 
alternativrörelsen och beredde vägen för det nya partiet. Nummer 4 ägnades helt åt 
det nybildade Miljöpartiet. Vi stödde Alternativet med lokala bidrag. 

Det första valet var naturligtvis en stor händelse som vi återkommer till. Här ska bara 
sägas att ledningsgruppen som fungerade som valarbetsgrupp lyckades kamma hem 
två mandat i partiets första val. Bra jobbat!
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Partiets inre organisation  
och utveckling

När det gäller partiets inre organisation och utveckling kan man se på dessa 
processer ur olika synvinklar. Man kan titta på antalet medlemmar över åren. Har 
partiet växt? En annan infallsvinkel är mötesstrukturen och möteskulturen. En tredje 
är spridningen av aktiviteter på medlemmarna. En fjärde är hur vi klarat vår ekonomi, 
en femte hur vi utbildar och förkovrar oss, en sjätte om vi kunnat hålla sams eller om 
vi dragits med konflikter. Ja, det finns nog ännu fler sätt att närma sig ämnet. 

Antalet medlemmar över åren
Nedanstående grafiska framställning ger en bild av partiets medlemsutveckling. 

Vi ser perioder av uppgång och stillastående, ja t o m tillbakagång, följt av åter en 
uppgång. För närvarande är Miljöpartiet de gröna lokalt såväl som på riksplanet på 
kraftig uppgång. I början av 90-talet hade vi en nedgång i antalet medlemmar. Vi 
kan bara spekulera i orsakerna såsom åldersstrukturen i partiet och att en mycket 
aktiv medlem, Stig Marklund, flyttade från stan efter valet 1988. Sannolikt beror 
förändringar i antalet medlemmar på en samverkan mellan lokala orsaker och den 
framtoning som partiet fått på riksplanet. 

Det händer att medlemmar lämnar partiet och några anger även skäl därför. Så t ex 
lämnade två medlemmar partiet 1999, den ene på grund av vår inställning till EU och 
den andre på grund av vår demonstration vid invigningen av Välsvikenmotet då en 
grupp miljöpartister dök upp försedda med gasmasker och ”störde” invigningen. En 
tredje medlem som gick ur partiet år 2000 säger att han kan ställa upp på idéerna 
men inte alltid på det praktiska genomförandet. Han var också emot vårt EU-
motstånd.
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Mötesstrukturen och möteskulturen
Till att börja med hade vi bara ledningsgruppsmöten och medlemsmöten, men när 
vi efter det första valet 1982 fått två platser i Kommunfullmäktige, uppstod ett behov 
hos fullmäktigegruppen att träffas för att diskutera KF-ärendena. Det skedde under en 
period på helgen före fullmäktigemötet, under andra perioder någon dag före. 

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppen har enligt stadgarna en viss sammansättning av ordinarie 
medlemmar och suppleanter och med krav på viss förnyelse varje år. Genom denna 
gradvisa förnyelse kommer den alltid att ha en kärna av mer erfarna medlemmar 
samtidigt som nytt tillflöde försäkras. Ledningsgruppens möten är och har alltid varit 
öppna för alla medlemmar och dessa kan delta i diskussioner men ej i beslut. Enligt 
nuvarande stadgar är ledningsgruppens främsta uppgift:
- att sköta partiets organisatoriska och administrativa frågor
- att stimulera ideologisk, rikspolitisk och kommunpolitisk diskussion inom och utom 
partiet
- att förbereda medlemsmöten.

Det är medlemsmötet som genom delegation ger ledningsgruppen också andra 
uppgifter.

Medlemsmötet och andra möten
Under den första tiden i KF var KF-ärendena det huvudsakliga innehållet på 
medlemsmötena, som enligt stadgarna är partiets högsta beslutande organ. När 
vi var vågmästare i KF var det extra viktigt för ledamöterna i fullmäktige att ha 
medlemsmötets beslut i ryggen. Någon slags politiska beredningsmöten har alltid 
funnits genom åren även om de gått under olika benämningar. Det har också funnits 
särskilda möten då nämndledamöterna rapporterat från sina nämnder. Idag har 
tillkommit ett möte som kallas Kommunmöte. Det är ett informellt, icke protokollfört 
möte, där alla förtroendevalda kan träffas, ta upp frågor och jämföra arbetet.

Medlemsmötet är ett viktigt sammanhållande organ i ett parti, särskilt om det som i 
Miljöpartiets fall är partiets högsta beslutande organ. När vi går igenom protokollen, 
kan vi konstatera att ingen fråga som rör partiets inre liv och utveckling har 
diskuterats tillnärmelsevis så ofta som ”Hur ska vi ha det på våra medlemsmöten?” 
eller ”Hur ska vi få mer intressanta medlemsmöten?” Den frågeställningen kommer 
igen gång på gång. Det har konstruerats enkäter till medlemmarna och vid ett 
flertal tillfällen har grupper tillsatts för att komma med förslag. Vi har inte väl 
prövat en modell förrän någon tycker att vi ska ta upp denna fråga igen. En kritik 
mot medlemsmötena i början var att de blev så långa och tunga med alla KF-
ärenden som skulle gås igenom. Efterhand utvecklade vi en vana att bara ta upp 
kontroversiella ärenden. Det gick ofta till så att ärendelistan delades ut. Någon av 
fullmäktigeledamöterna hade prickat för ärenden som borde diskuteras, men vi hade 
alltid möjligheter att ställa frågor även på de andra ärendena.

Under 1998 och 1999 diskuterades formalia mycket ofta. Man sökte efter ordning 
och fasthet. Ordförande och sekreterare skulle t ex arbeta i 6 månader till 1 år i 
ledningsgruppen, ett beslut som smittade av sig även på medlemsmötena. En fast 
grupp skulle ta hand om medlemsmötena. Kontakterna med nämndledamöterna 
reglerades. 
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Denna inriktning på formalia förebådade och sammanföll med den kris som uppstod i 
partiet under är 2000 och som resulterade i att fyra medlemmar lämnade partiet 2001 
och bildade ett eget parti. Se avsnittet Krisen i partiet.

En knäckfråga vid diskussionerna om medlemsmötets utformning har varit hur vi 
ska bli delaktiga i de politiska besluten utan att mötena blir så tunga och utdragna 
att ingen orkar med dem. Några har tyckt att det är för mycket politik, andra att det 
är för lite. Några har önskat mer social karaktär på mötena. Några har föreslagit 
inspirerande inslag utifrån. Allt detta har lyssnats på och olika modeller har prövats, 
bl a med mera inslag utifrån. En intressant föreläsare har talat om något allmänt 
aktuellt ämne eller en tjänsteman har kommit för att belysa en viss politisk fråga. Det 
har varit intressanta möten. Flera medlemmar under årens lopp har gjort allvarliga 
försök att lösa frågan om medlemsmötets utformning bl a Anna-Karin Cederlöv, 
Torbjörn Nilsson och nu senast Martin Oscarsson (2004, 2011).

Just nu när vi skriver detta har vi en utformning med växling av flera olika inslag. Det 
har varit viktigt att undvika långa inslag som inte intresserar alla. Det kan gå till så att 
vi t ex får lyssna till en miniföreläsning på 15-20 minuter. En kort rapport om vad som 
händer i kommunpolitiken ska alltid finnas med. Någon har gjort en resa eller deltagit i 
en konferens och rapporterar därifrån. En stund för övriga frågor brukar väcka debatt. 
För den som vill ha mera politik finns alltid de öppna ledningsgruppsmötena och 
kommunmötena att gå på. Så har resonemanget gått.

Vi har alltid haft fika på våra medlemsmöten, vilket är ett viktigt socialt inslag. Idag 
har vi modellen att vi oftast börjar med fika under en halvtimmes drop in. Att börja 
med en fikastund har visat sig mycket lyckat. Dels blir det ingen spilltid i väntan på 
medlemmar som är sena. Själva mötet kan börja med alla mötesdeltagare på plats. 
Dels ger fikastunden ett tillfälle att träffas och prata över med partikamraterna. Vi 
delar på ansvaret för fikastunden. Efter en uppgjord lista, som Karin Brunström haft 
hand om i flera år, ser två medlemmar varje gång till att kaffe/te kokas och att bordet 
är dukat när mötet börjar. Det är alltid något gott på fikabordet, ofta färskt hembakat 
matbröd och någon kaka.

Även om det då och då dykt upp kritik mot uppläggningen av medlemsmötena, 
har vi haft både många intressanta besök utifrån och längre inlägg av medlemmar 
som haft något speciellt att berätta. Från början av 1990-talet hade vi mycket ofta 
en föreläsning som inslag i medlemsmötet. Vi redovisar exempel som vi hittat i 
protokollen.

• Lena Flink Maechel var inbjuden att tala om Folkrörelsearkivet (1991). 
• Presentation av JAK-banken (1993).
• Rolf Ahlsén vid Årsmötet: Behövs Miljöpartiet? (1993).
• De äldres situation. Besök från Socialförvaltningen (1993).
• Besök av Britt-Marie Bergstrand från Ja till EU (1993).
• Urban Ledin var inbjuden och talade om ”Svarta Listan” (1994).
• Agenda 21. Föreläsning på årsmötet av Mikael Schultz (1994).
• Åke Pettersson och Maja Svanberg (VIP) om Mellerudstorp (1994).
• Gunnar Björndahl, SNF: Djur och växter i Karlstad (1995).
• Lennart Skoog, Karlstads Kommun. Bussomläggningen (1995).
• Lars Blomberg, Karlstads kommun. Avfallshanteringen (1995).
• Bengt Byberg, RIA. Uteliggarnas situation (1995).
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• Marie Ullenius om flygplatsfrågan (1995).
• Alf Sjöberg. Elöverkänslighet (1996).
• Jonas Lagneryd från Miljöaktion Värmland om Ett hållbart Värmland (1996).
• Ingemar Ekemark om Realräntor och räntor på hyreslån (1996).
• Anna-Karin Cederlöv om Djurskyddsföreningens verksamhet (1996).
• Martin Edman om Den miljöanpassade trafiken i Karlstad (1996).
• Information om vad som händer i skolan (flera gånger (bl a 1993, 1997, 2000).
• MP Karlstad fyllde 15 år vilket firades i Tuggelite 14/12. Jörgen Lenz och Stig  

Marklund hade gjort en klippbok av artiklar både från MP-gruppen i Karlstad,  
Regionen och Riks (1996).

• Bosse Gustavsson berättade om sitt arbete med kommunens överskottslager (1996).
• Jan Gustavsson om hur elever på tekniska linjer lär om återvinning (1997).
• En invandrarkväll med mycket god tillslutning (1997).
• Clara Bodin och hennes kompis Julia Shepel visade bilder från Ukraina (1997).
• Karin Karlsson om kommunens Jämställdhetsprogram (1997).
• Tjejträff för kvinnliga miljöpartister från hela Värmland (1997).
• Solidaritet med kommunens kvinnor och barn. Okänd föreläsare (1997).
• Dag Johansson om Agenda 21 (1998).
• Lennart Gustavsson om hur man startar en bilpool (1998).
• Fredrik Holm och Katarina Frisk medverkade vid ett medlemsmöte om Agenda  

21 (1998).
• Besök från Samtalsakuten (1998).
• Rune Höglund om miljöanpassningen på företag och i organisationer (1988).
• P-O Norell, tjänsteman, om ekonomin kring försäljningen av ishallen till Färjestad BK 

(1999).
• Redovisning av avfallsplanen 24/1 och 24/11 (1999).
• Information om Karlstads energi och elnät (1999).
• Skolplanen 17 november (1999).
• Miljöanpassad trafikplan och resecentrum (1999).
• Försäljning av energirörelsen (1999).
• Lars Blomberg om miljöbalken (1999). 
• En frågestund med en f d medlem som ställde upp på att redogöra för varför  han valt 

att gå ur partiet (2000).
• Torbjörn Nilsson berättade och visade bilder från Thailand (2000).
• Årsmötet. Sören Rooth om kurderna. Kurdisk sång (2000).
• Ungdomens Hus. Fyra inbjudna tjänstemän (2000).
• Karlstads energiförsörjning (2000).
• Regional självförsörjning (2000).
• Garden Party hos Ann-Britt och Rune Höglund (2000).
• Möte om Klarälvsdeltat (2001).
• Eva Erixon, Vålberg, om Agenda 21 i Aar, Sydafrika (2001).
• Möte om olika förslag på Resecentrum (2001).
• Möte om försäljning av energirörelsen (2001).
• Cykelutflykt och möte i Finngården, Mariebergsskogen. Het debatt med  

”utbrytarna” (2001). 
• Vera Kadijevic från Bosnien talade om att vara invandrare (2002).
• Lars-Martin Jansson berättade om ekobyggande i Sydafrika (2002). 
• Årsmötet. Leif Karlsson från Värmlandskooperativen talade om Social ekonomi  

2003).
• Karin Granström redogjorde för GATS (2002).
• Jonny Widstrand om EMU (2003).
• Katarina Sillén om Karlstads bilkooperativ (2003).
• Lennart Torstensson om flyktingverksamheten (2003). 
• Sture Emanuelsson om Mitt i City (2003). 
• Anne Shalit berättade om Geopoetik (2004).
• Stadsplanering – hur ser en miljövänlig stad ut? Maria Frisk (2004).
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• Maria Ferm, GU, Om lika lön och Grön feminism (2008).
• Malin Iwarsson och Maria Frisk föreläste om Översiktsplaner (2008).
• Lena Klenås föreläste om EU (2008).
• Frida Johansson. Föredrag om lyckoforskningen (2009).
• Föreläsning av en chalmersdoktor: Hur får vi ett hållbart klimat? (2010).
• Leif Andersson om studiecirklar (2010).
• Stina Sewén om EPA (Europeiska handelsavtal) (2010).
• Besök av MP Hammarö. Diskussion om folkomröstning (2010).
• Karin Granström berättade om sin bok Klimatsmart mat (2010).
• Julfest på restaurang med god vegetarisk mat och underhållning (2010).
• Årsmöte. Föreläsning om Kurdistan av Asso Zand (2011).
• Peter Thörn om Vålbergsrakan (2011).
• Julfest på restaurang Blå. Underhållning av bl a kommunalråden och Green Old  

Ladies. Workshop då vi fick tycka till om framtiden i MP Karlstad (2011).

På medlemsmötet den 16/4 1996 hade vi en tyst minut för Iris Lind.
På medlemsmötet den 10/11 2003 mindes vi Ola Brunström.

Till det sammanhållande kittet i partiet förutom det vanliga medlemsmötet hör också 
utflykter vi gjort tillsammans.

1992 gjorde vi en utflykt med Solabussen under Lennart Ålanders ledning. 
1993 besökte vi Alsterdalen i en minibuss med Hans Wennerholm som ciceron.
1995 gjorde vi ett studiebesök på Tuggelite ekoby.
1996 besökte vi ekobyn Mjölnartorpet med Rolf Ahlsén som ciceron.
1997 cyklade vi till Alsterdalen med Ingrid Westin som guide. 
1997 gjorde vi en utflykt till Älvsbacka och föreningen Älvan.
1997 åkte vi tåg till Ytterjärna, antroposoferna.
1997 besökte vi Återbruket, Karlstad.
2004 besökte vi Ängebäck på inbjudan av vår medlem Anna Wilén.
2004 Vindkraft. Exkursion till Lucia. Föredrag av Lennart Gustafsson.
2009 hade vi picknick på Sandgrundsudden.
2010 besökte vi passivhuset Seglet i Karlstad.

Procedurdiskussioner
Till partiets inre liv och utveckling kan vi också räkna alla de diskussioner som förts 
i syfte att få ordning på saker och ting och göra arbetet effektivare. Vi har redan 
nämnt hur man diskuterat medlemsmötenas uppläggning. Ledningsgruppen har flera 
gånger fått påpekanden från revisorerna om bättre skötsel av protokoll och tydligare 
markering av beslut som fattats.

Andra områden man tagit itu med är t ex genomgång och förbättring av stadgarna. 
Den senaste revideringen skedde 2011 av Ulla Brodow, Daniel Kristiansson och 
Torbjörn Nilsson.

Ytterligare andra diskussioner har gällt hur ledamöterna i fullmäktige, nämnder och 
styrelser ska bete sig om de är oense med partiets uppfattning i en fråga. I den 
skriftliga koalitionsöverenskommelsen 1998 står hur MP-S-och V-grupperna ska bete 
sig om de är oense under mandatperioden.
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En arbetsordning för förtroendevalda har tagits fram. Det är ett dokument om vad 
den förtroendevalde ska känna till och ta hänsyn till. Det ingår i det paket som 
varje ny förtroendevald får. Där ingår även vårt lokala handlingsprogram samt ett 
hederskontrakt som varje ny förtroendevald måste acceptera och skriva under.

Hur ska vi arbeta och vem ska göra vad i partiet? Det är en fråga som ofta tagits upp. 
När man läser protokollen blir man förvånad över att kännedomen om vad som redan 
skrivits och utretts är så liten. Gång på gång tillsätts grupper för att utreda.

Utbildning
Det finns många olika sätt och tillfällen att utbilda sig inom partiet, såsom 
partikongresserna, kommun- och landstingsdagarna, studiecirklar, kurser m m.

Kongresser och kommun- och landstingsdagar
Kongresserna har varit viktiga tillfällen att förkovra sig. Ombud till kongressen får 
skickas på partiets bekostnad i förhållande till antalet medlemmar. Länge hade vi 
bara möjlighet att skicka en ordinarie och en ersättare, men från och med 2006 
har vi kunnat skicka tre personer. 2010 skickade vi fyra. Enskilda medlemmar kan 
skicka motioner till kongressen och begära stöd av sin lokalavdelning. Vi har inte 
varit särskilt flitiga motionärer över åren. Bland motioner som fått stöd i vår avdelning 
finner vi bl a en om alkolås och säkerhetsbälte, en om stöd av miljövänlig teknik, en 
om momsbefrielse av frukt och grönsaker, en om promering/ekologisk begravning och 
en om införande av årtal på valsedlar.

Vem som får åka till kongressen brukar beslutas vid årets första medlemsmöte. Vi 
har haft principen att utöver någon erfaren medlem försöka få med någon relativt 
ny, gärna ung medlem. Utöver själva kongressen är förberedelsen för kongressen, 
d v s genomgång av kongressmotionerna, en fin utbildning. Kongresserna är öppna 
för alla medlemmar mot anmälan och avgift. Bara ombud får rösta och delta i 
plenumdebatterna, men det finns många andra aktiviteter vid sidan av och så träffar 
man ju partikamrater från hela landet. Från vår avdelning brukar alltid några varje år 
åka på egen bekostnad.

2011 var ett lite speciellt år för oss. Då var kongressen förlagd till Karlstad och vårt 
fina nya kongress- och kulturcenter, CCC. Vårt kommunalråd Per-Inge Lidén stod vid 
dörren och hälsade alla välkomna med en handtryckning. Lite senare intog han podiet 
och inledde kongressen med ett inspirerande välkomsttal.

Även om det var Riks som stod för kongressen och hade huvudansvaret vilade också 
ett stort ansvar på vår lokala organisation. I synnerhet Martin Oscarsson och Daniel 
Kristiansson arbetade hårt för att allt skulle fungera praktiskt. Martin var samordnare 
och fixade bl a barnpassningen och gjorde upp scheman för vad alla volontärer skulle 
göra. Många av dessa frivilliga kongressarbetare kom naturligtvis från MP Karlstad, 
andra från MP Värmland och även från landet i övrigt. Dagen före kongressen 
kunde deltagarna välja mellan några olika studiebesök, även det något som Martin 
stod för. Daniel ordnade förfest kvällen innan kongressen och såg till att det blev fin 
underhållning på invigningen (Söt likör) och på avslutningsfesten med bl a Robert 
Halvarsson som Dj. Daniel ordnade också med skyltning i staden för deltagarna och 
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en graffitivägg. Hela konferensen sågs de båda springa omkring och ordna allt till det 
bästa. Bland volontärerna var Ingrid Rohlin en av de allra flitigaste.

I samband med kongressen hade Gröna Seniorer sitt årsmöte och en grupp dansare 
bjöd på en fin uppvisning i Seniorernas Hus. Folk var verkligen nöjda både med 
kongressen och staden som visade sin allra bästa sida i det vackra vårvädret. Riks 
bedömde denna kongress som den bästa någonsin och vill gärna komma tillbaka till 
Karlstad. 
Efter denna lilla utvikning om kongressen i Karlstad 2011 återgår vi till den interna 
utbildningen i partiet.

Kommun- och landstingsdagar
Kommun- och landstingsdagarna är utmärkta fortbildningstillfällen. 
Vi skickar ombud utifrån vårt ekonomiska läge. 2010 kunde fem åka, År 2011 beslöts 
att så många som rymdes inom beloppet 15 000 kronor skulle få åka. Det blev också 
fem personer. Rapporter från Kommun- och landstingsdagarna brukar lämnas vid ett 
medlemsmöte.

En annan väg till intern fortbildning har varit våra studiecirklar. Sammanlagt har de 
varit många över åren. Här ska bara nämnas några. Medlemmarna har också deltagit 
i flera kurser på annan ort, dels på partiets bekostnad, dels på kommunens anslag för 
politisk utbildning. Vi nämner några:

Studiecirklar
• 1986 Miljö i Karlstad (Kommunens skrift).
• 1988 Ny plan- och bygglag.
• 1990 Zandra Wiringe ledde en studiecirkel och kampanj om kemikalier.
• 1996 Levande demokrati.
• 1998 Levande demokrati. 
• Under 1999 -2000 hade vi en mycket uppskattad studiecirkel om Kommunallagen 

ledd av Bengt Kjellberg.
• 1999 Ordförandeutbildning.
• 1999 EU och EMU.
• 2000 Grön filosofi.
• 2005 Feminism med Ingrid Westin som cirkelledare.
• 2005 EU med Ulla Brodow som cirkelledare.
• 2007 Torbjörn Nilsson ledde en studiecirkel om olika teman med anknytning till vår  

ideologi.
• 2010 Flera studiecirklar för nya politiker anordnades.
• 2011 Torbjörn Nilsson ledde en cirkel om vårt partiprogram och vad vi vill ändra där.

Kurser och seminarier
• 1988 Seminarium om Politik på Kvinnors vis, 4-6 mars i Nynäshamn. Zandra Wiringe  

och Karin Bergström deltog.   
• 1989 Temadag i Stockholm om att effektivisera el-användningen. Gino Jovanelli och  

Lars-Martin Jansson deltog.
• 1991 Jörgen Lenz deltog i temadag om trafikföroreningar och miljöeffekter, anordnad  

av Värmlands Luftvårdsförbund.
• 1991 Eva Rosenhuldt deltog i seminariet Politikens villkor 9 - 13 juni i Storvik.
• 1995 Kurs om Agenda 21. Karin Bergström, Lars-Martin Jansson och Birgitta  

Westlund deltog.
• 1998 Sören Rooth till konferensen ”Medborgarna i Europa”.
• 2000 Vi uppmanades att delta i Edbergsseminariet med hjälp av kommunens  

utbildningspengar
• 2002 Lennart Gustavsson deltog i konferens om vindkraften i Malmö.
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• 2006 Kvinnor i politiken. Karin Granström deltog. 
• 2006 Kurs i medlemsvård. Birgitta Westlund deltog.
• 2007 Livija Ginthers och Martin Oscarsson gick på kurs, men vilken?
• 2010 Birgitta utsågs att gå på Fair Trade-dagen den 26 maj.
• 2011 Studiegrupper för utbildning av förtroendevalda m m startade i februari 2011.
• 2011 Tre medlemmar var med på Miljöpartiets internationella läger på Wiks 

folkhögskola, Uppsala. Per-Inge Lidén, Birgitta Westlund och Ulla Brodow. 

Protokollens formalia
”Till ordförande valdes Ola Brunström. Till sekreterare valdes Inga Gräslund och till 
att justera protokollet valdes Karin Bergström.”

Kan protokollens formalia ha något att berätta ur ett 30-årigt perspektiv? Ja, 
faktiskt. Vi bläddrar genom protokollen och minns personerna bakom de välkända 
namnteckningarna. 

Under de första åren försökte vi fördela dessa uppdrag så mycket som möjligt för att 
alla skulle känna delaktighet och ingen belastas för mycket, men vi kan konstatera 
att så småningom fick ett fåtal personer en tendens att återkomma, dock med 
relativt god spridning över framför allt ledningsgruppens ledamöter. Några personer 
återkommer under en mycket lång tid, andra visar upp ett aktivt deltagande men 
under en kortare tid. De senaste åren har vi fått en koncentration på en enda eller ett 
fåtal personer på framför allt ordförande- och sekreterarposterna. Om det är bra eller 
inte, ja det får vi väl finna ut i en utvärdering.

Vi har gått igenom avsnittet Formalia i protokollen och funnit att vissa personer 
förekommer ovanligt många gånger som ordförande eller sekreterare. Om vi 
skulle nämna några mycket flitiga på dessa poster från partiets bildande och några 
årtionden framåt, ja i några fall ända in i detta sista decennium, får det bli: 
Jörgen Lenz, Inga Gräslund, Karin Bergström, Ola Brunström, Lars-Martin Jansson, 
Karin Brunström, Bengt Åkerblom, Gunnel Lindvall, Åke Pettersson Frykberg, Birgitta 
Westlund, Karin Svensson, Ulla Brodow.

Under en kortare tid men intensivt: Zandra Wiringe, Dane Bergmark, Kurt Nyström 
och Rune Höglund.

Under senare tid: Karin Granström, Maria Frisk, Martin Oscarsson, Daniel 
Kristiansson.

Ytterligare en person bör nämnas. Det är Torbjörn Nilsson som ordförande. Han tillhör 
inte dem som haft uppdraget ovanligt många gånger men han brukar tillfrågas vid 
speciellt viktiga möten för sin förmåga att snabbt kunna sammanfatta läget och ställa 
propositioner. 

För att skapa bättre reda och kontinuitet beslöts 2007 att i princip ha en sekreterare 
i ledningsgruppen och en ordförande. Karin Granström var det året sekreterare 
och Martin Oskarsson som regel ordförande. Martin började också allt oftare vara 
ordförande på medlemsmötena.
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Det är bra om det är ordning och reda med protokollen i en förening. Då vet man 
vad som beslutats och kan gå tillbaka och kontrollera om man är osäker. Den goda 
ordningen har inte alltid rått hos oss. Vi har säkert velat men inte alltid förmått. Vi 
har redan nämnt att revisorerna några gånger bett om bättre ordning vad gäller 
protokollen och ibland efterlyst protokoll som inte funnits på plats. Kanske protokollen 
skrivits i god ordning men sedan kommit på avvägar. 

År 2007 började vi lägga ut alla protokoll på vårt intranät Gittan, men ett utskrivet 
pappersexemplar skall förvaras i protokollspärmen på kansliet.
Vid årsmötet i mars 2010 anmodades ledningsgruppen att strama upp protokollen 
och markera besluten tydligare. En mall som nu används i alla protokoll hjälper 
förhoppningsvis sekreteraren att inte glömma punkter som alltid ska vara med.

Våra kassörer och vår ekonomi
Kassören i en förening utför ett viktigt arbete, ofta osynligt och otacksamt. Att 
handskas med medlemmarnas kvitton har inte alltid varit så lätt. Vad som komplicerat 
kassörens arbete hos oss är att bokföringarna för MP Värmland och MP Karlstad 
under många år var sammanflätade, eftersom vi hade gemensam lokal och utrustning 
och ofta även samarbetade i det politiska arbetet. Hur mycket av en utgift som 
skulle tas upp i MP Karlstads bokföring och hur mycket som skulle bokföras på MP 
Värmland var inte alltid så lätt att reda ut. Vi hade alltså verksamheter gemensamt 
men ändå skild bokföring inför årsslutets redovisning. Senare kom också Gröna 
Kaféets och Gröna Världsbutikens utgifter och inkomster med i MP Karlstads 
bokföring. Understundom klagades det på rörigheten i bokföringen. Idag har MP 
Karlstad helt sin egen bokföring.

Ekonomin är avhängig hur stort partistöd vi får, vilket i sin tur är kopplat till hur många 
mandat vi lyckas få vid valen. Detta varierar ju. Så har t ex MP Karlstads antal 
mandat i fullmäktige växlat mellan 2 och 4 och den sista gången 5, MP Värmlands 
mandat i Landstinget mellan 0 och 3. Under en period med 0 mandat kan man ju inte 
göra så mycket. En 0-period i Landstinget påverkade självklart även MP Karlstads 
ekonomi.

Våra stora utgifter har varit lokalen och valen. Vi har successivt försökt avsätta 
medel till valfonden. Kommunalråden har under senare år frivilligt bidragit till 
valfondens kassa. Ibland har vi måst ta lån för att klara utgifterna omkring valen. 
Lokalkostnaderna har nu minskat drastiskt sedan vi flyttade från Malmtorgsgatan till 
en kontorslokal i Barkassens kontorshotell.

Vi har tre medlemmar som troget skött kassörens uppgift under mycket lång tid. Det 
är Gunnel Lindvall som var kassör från 1983 fram till år 1993 då Karin Brunström 
helt tog över efter att ha varit Gunnel behjälplig som vice kassör sedan 1991. Karin 
stannade på posten till 1999. Då tog Karin Granström över och skötte räkenskaperna 
till 2004. Därefter har det varit svårare att få någon som långsiktigt kunde ägna 
sig åt kassörsjobbet. Karin Granström, Birgitta Westlund, Maria Frisk och Daniel 
Kristiansson har skött jobbet i perioder. För närvarande är Daniel kassör med viss 
extern hjälp. 
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En kassabok brukar kunna ge intressanta inblickar i en förenings verksamhet. Vi 
har dock inte fördjupat oss i studiet av inkomster och utgifter. De stora posterna har 
som redan nämnts varit lokalen och utgifter i samband med valen. Utrustningen av 
kansliet sedan modern teknik kom in i bilden har också kostat en del. Även tillfälligt 
anställda och bemanning på kansliet är utgiftsposter som känns. Sammanfattningsvis 
kan sägas att vi periodvis hankat oss fram med dålig ekonomi särskilt omkring valen 
innan vi fått efterföljande års partistöd men att vi på något sätt klarat upp det genom 
att rätta munnen efter matsäcken. Vi har ibland löst det med kortsiktiga lån från 
medlemmarna och ökat antal torgmöten med försäljning, särskilt under partiets första 
decennier.

Vi tror att vi haft inställningen att pengar ska arbeta och vi har inte samlat i kistorna. 
Under det andra året i vår historia, 1983, utdelades t ex ett extra partistöd. Vi var 
mycket oerfarna då för att inte säga naiva. Vi hade uppfattningen att vi inte skulle 
göra oss beroende av bidrag och stöd utifrån, så vi bestämde helt enkelt att ge bort 
det extra partistödet. Först diskuterades 4H som mottagare, men sedan bestämde vi 
oss för Karlstad Lever. Det var särskilt deras planer på ett allaktivitetshus som vi ville 
stödja.

Riks hade om möjligt ännu sämre ekonomi än vi och bad ofta om stöd. Inför valet 
år 1985 skänkte vi skatterabatten till Riks. Vi har också stött Riks på andra sätt, 
genom del av vårt partistöd, medlemsavgifter och genom korttidslån som enskilda 
medlemmar ställt upp med. Av protokoll 1988 framgår att 25 % av partistödet gick till 
Riks, 15 % till Alternativet och 25 % till Regionen. Idag (2011/2012) betalar vi 5 % av 
vårt partistöd till Riks.

Vi stödde också bildandet av lokalavdelningar i Värmland ekonomiskt, t ex 
Kristinehamn år 1987.

1987 noteras första gången att vi gjorde ett inköp av ett antal påsar Tanzaniakaffe, 
vilket kan ses som en föregångare till vårt senare engagemang i Fair Trade. Sådana 
noteringar om inköp finns i fortsättningen regelbundet.

Lokalavdelning av Grön Ungdom bildades den 4/12 1995 och fick stöd. Likaså Gröna 
Studenter. Grön Ungdom har haft svårt att ta fart och några gånger finns anteckningar 
i protokollen att Grön Ungdom återuppstått.

Alternativet behövde stöd för att överleva. 1992 började vi stödprenumerera på fem 
exemplar, varav fyra skänktes bort till olika skolor och vårdcentraler. Alternativet 
blev så småningom Miljömagasinet som också fick ekonomiskt stöd av oss. 1997 
upphörde Miljömagasinet som Miljöpartiet de grönas tidning. Då skaffade vi 2 aktier i 
Miljömagasinet.

Vi stödde olika evenemang och ger några exempel: 

1991 stödde vi ett Livsmedelsseminarium i Ransäter med 2 000 kronor. Nej till EG 
fick 1992 ett stöd på 1 200 kronor.1996 gick 1 000 kronor till Nej till EU:s kongress i 
Karlstad. Även vid andra tillfällen har EU-motståndet fått vårt stöd.
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Vi har fått ganska många förfrågningar om ekonomiskt stöd från föreningar. Vi 
fastslog emellertid på ett tidigt stadium principen att inte stödja andra föreningar 
ekonomiskt. Var skulle vi då hamna? Vissa kampanjer har vi stött, t ex Folkkampanjen 
mot kärnkraft 1987.

Vi var väl lite grönavågare, för projektet Sorvaris grisar som levde fritt i naturen fick 
150 kronor 1991.

Sedan Martin kom med i bilden har Systerskap i samband med 8 mars fått både 
ekonomisk stöttning och hjälp av Martin med att framställa broschyrer.

Extrem sparsamhet är ett annat sätt att klara ekonomin. I partiets barndom, ja till för 
bara några år sedan, var det otänkbart att beställa mat från restaurang vid större 
möten. Det var soppa och hembakat bröd som gällde eller några olika pajer med 
sallader. Det var väl drygt en handfull personer som brukade ställa upp med bak 
och matlagning vid dessa tillfällen. Oftast skänktes råvarorna. Någon gång har vi 
haft knytis med väldigt lyckat resultat. Lite annorlunda kanske det förhöll sig vid 
valvakorna, men även då rådde yttersta sparsamhet.

Utskick till medlemmarna
Uppgiften att författa en kallelse till Miljöpartiets möten och få den ut till medlemmarna 
är ännu ett av de där bakgrundsjobben som någon utför i all tysthet. Det gamla sättet 
att få ut kallelser var ganska tidsödande. Först måste den som skulle göra utskicket få 
klart för sig vad det skulle stå i själva kallelsen, sedan formulera och skriva ut texten, 
därefter kopiera den i tillräckligt antal exemplar, frankera och posta – i god tid före 
mötet. Det är något enklare idag när kallelsen kan skrivas på dator och skickas med 
ett enda tryck till de medlemmar som har e-post, vilket de flesta har idag. Några får 
förstås kallelsen per post också idag men med ett enklare förfaringssätt.

Inga Gräslund var länge vår trogna handhavare av utskicken. I början skrev hon 
nog för hand och kopierade på vår enkla lilla spritduplikator. När hon övergått till 
skrivmaskin, skaffade hon en egen stencileringsapparat, ett stort åbäke till kopiator, 
som först framställde ett original genom att göra hål i papperet för skriften innan 
man kunde kopiera. Inga hade sin stora apparat i källaren i det hus där hon bodde 
på Herrhagen. Sparsamma Inga skickade nog det mesta med posten, men lade väl 
märke till adresserna i sin närhet och tog ofta med sig en bunt och la i brevlådorna 
när hon ändå hade ärende ut. 

Hur kom det sig att Inga hade en stor stencileringsapparat i sin källare? Jo, i 
Karlstad, liksom på andra håll i landet, fanns en rad grupper som reagerade på 
missförhållanden i samhället och ville ha en annan ordning. Det var miljö-, freds- 
och kvinnogrupper och andra solidaritetsgrupper. Inga var med i Amnesty och i 
miljögruppen, såg behovet och skaffade en gammal begagnad Gestetner. Flera av 
alternativgrupperna hittade snart till Ingas källare och fick hjälp med sina utskick och 
affischer.

Efter Inga Gräslund tog Birgitta Westlund vid. På kanslilokalen kom så småningom en 
bättre kopiator och för utskriften av texten fanns en dator tillgänglig. Birgitta var om 
möjligt ännu flitigare än Inga att kava omkring på cykeln och lägga i brevlådorna – för 
att spara några kronor.
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När Martin Oscarsson kom med i partiet och i ledningsgruppen (2002), var det 
naturligt att han med sin datorvana tog över utskicken. Även sedan Martin tog hand 
om kallelserna i sin digitala form, har det varit Birgitta som sett till att exemplaren som 
ska postas kommit iväg.

Lokal och kansli – från källarskrubb  
till kontorshotell
År 1985 fick vi vår första lokal på Rudsvägen 11. Där stannade vi inte så länge. 
Redan vid årsskiftet 1986 - 1987 flyttade vi till ny lokal på Ulvsbygatan, som vi delade 
med Regionen från och med november det året. Med Regionen delade vi också dator 
mot en ersättning av 5 000 kronor. Vi var glada för vår lokal på Ulvsbygatan. Vi gjorde 
upp listor på hur vi skulle fördela arbetet med att städa, vattna blommor, se över 
posten, fixa fika till mötena och ha visst öppethållande. Gunnel Lindvall åtog sig att 
bevaka lokalen gratis under måndagar. Vi började få embryo till ett kansli!

Bemanningen av lokalen var ett problem tills vi fick någon som var anställd. Till dess 
delades bevakning upp på medlemmarna. Listor med fördelning på bevakningen 
skrevs.

År 1990 timanställdes Zandra Wiringe. Zandra var en ny ung välkommen kraft i 
partiet. Hon kom till mötena på sin motorcykel från Väse som en frisk fläkt. Hon 
ansvarade bl a för medlemskontakter, bokbord och hon var studieorganisatör och 
kunde sköta en del av bevakningen av lokalen.

1991 förstod vi att vi måste söka en ny lokal. Den vi hade var alldeles för dyr efter 
hyreshöjningen. Uppsägningstiden var 9 månader. Ska vi ta tillbaka lokalen på 
Rudsvägen? Det var frågan. Vid årets slut var lokalfrågan ännu inte löst. Det blev inte 
Rudsvägen. Det blev Vikengatan 13, dit vi flyttade i februari 1992.

I januari 1995 var det dags för flytt igen. Då drog vi till Östra Kyrkogatan 6. Den gamla 
lokalen var kontrakterad till 1998, men vi lyckades hyra ut den till att börja med ett år. 
Solveg Svendsen anställdes av Regionen och betjänade även MP Karlstad. Senare 
under året fick hon som uppgift att serva KF-ledamöterna. Var det en första ansats till 
politisk sekreterare?

I februari 1996 flyttade Regionen och Grön Ungdom till Malmtorgsgatan 25. Solveg 
hade fortsatt anställning.

I slutet av 1999 flyttade MP Karlstad till Malmtorgsgatan och delade lokal med MP 
Värmland och Grön Ungdom. Solveg Svendsen var fortsatt anställd av Regionen och 
vi drog också nytta av hennes tjänster. Vi diskuterade om våra två basbelopp skulle 
kunna användas för att anställa en politisk samordnare. 

Kansliet utvecklades. Vi började få slösaktiga vanor. Telefonen blev alltför dyr. Vi 
fick tillsägelse om restriktion med telefonen och vi måste tänka på att spara papper, 
använda returpapper och utnyttja båda sidorna av papperet.

Det var mycket diskussion om inköp av dator under de här åren och till slut blev det 
en leasad dator.
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När Martin Oscarsson kom in i partiet 2002 tog han hand om det mesta som hade 
med datorn att göra, och I slutet av året utsägs han som ansvarig för hemsidan.

I lokalen på Malmtorgsgatan 25 huserade också Gröna Galleriet. Gröna Galleriet 
är en del av Kulturgruppen med Ingrid Westin som ordförande. Från början var 
Kulturgruppen en del av Miljöpartiets verksamhet, initierad av Leif Björnlod. Amatörer 
kunde få ställa ut sina alster gratis mot att de lämnade en av sina tavlor till ett lotteri. 
Inkomsterna av detta bidrog till hyran för lokalen. Kulturgruppen gav även ut ett par 
antologier med bidrag av medlemmarna. Efter några år, i mars 2002, ombildades 
Kulturgruppen till en fristående förening med egen ekonomi. Konstnärerna fick då 
betala en avgift för att få ställa ut. Av någon anledning skrevs inget kontrakt på hyra 
för Kulturgruppen till MP Karlstad. Det rullade på som tidigare. Flera år senare, 2007 
när vi behövde pengar till hyran, uppdagades detta. Det blev en del oenighet om 
hyran och det slutade med att Kulturgruppen skulle betala 500 kronor per månad från 
år 2007, ett mycket förmånligt avtal för Gröna Galleriet med tanke på de fem hyresfria 
åren. Gröna Galleriet har under åren haft många intressanta utställningar och det har 
inte varit svårt att hitta utställare.

På kansliet har Ulrika Lemke varit anställd sedan år 2001. Hennes tjänster har 
delats av Miljöpartiet de gröna i Värmland, Miljöpartiet de gröna i Karlstad och 
Kulturgruppen, vilka alla bidragit till hennes lön. Senare har även Gröna Världsbutiken 
fått hjälp av Ulrika och bidragit till hennes lön.

Vi har haft andra kortare anställningar, t ex praktikanter på kansliet som vi inte 
redovisar i detalj. Nämnas bör dock Clara Bodin, Livija Ginthers, Sören Rooth och 
Daniel Ericsson. Daniel hjälpte till att arkivera protokoll för förvaring i Folkrörelsernas 
arkiv.

Lokalen har ett källarplan där vi haft våra större möten. Luften har inte varit den 
bästa. En fläkt har inte hjälpt särskilt mycket. Den har däremot fört en del oväsen som 
stört medlemmar med hörselproblem. Enskilda medlemmar har klagat på mögellukt. 
På grund av detta och även andra avigsidor med lokalen, t ex att den inte var 
handikappanpassad, kom en diskussion upp under 2002 att vi borde säga upp den. 
Diskussionen gick fram och tillbaka och vi beslöt till slut att behålla den tills vidare. 
Vid flera tillfällen har det påpekats att det måste synas ordentligt när man kommer in i 
entrén att det är Miljöpartiets lokal. 

Mot slutet av år 2003 började Världsbutiken ta form. Det var Martin Oscarsson som 
fick i gång den och hade ansvaret för den tills Karin Brunström, Birgitta Westlund och 
Marja Rönnholm tog över. År 2009 beslöts att Gröna Världsbutikens ekonomi skulle 
skiljas från partiets.

Under en kortare tid hade vi soppluncher i lokalen. Inför valet 2006 ställdes 
källarplanet i ordning med nymålade gröna bord och gula tygskynken som dämpade 
belysningen. Karin Granström var involverad i det arbetet. Till att börja med sköttes 
kaféet av Viktoria Larsson, men arbetet övertogs efter valet av en grupp bestående 
av Karin Brunström, Ulla Brodow, Birgitta Westlund och Bengt Åkerblom som drev 
kaféet till början av år 2008.

En person som betytt mycket för att saker och ting fungerat på vår senaste lokal 
är Birgitta Westlund. Även om vi då och då tog ett gemensamt tag med uppröjning 
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i förrådet i samband med alla flyttningarna och kanske någon gång hjälpte till 
med en grundstädning, har det varit Birgitta med viss hjälp av Ulrika som sett till 
att blommorna vattnats, att papper plockats undan, att posten tagits omhand, att 
telefonsvararen lyssnats av, att golven torkats, att det varit rent i köket m m. Det har 
alltid varit nystädat när vi kommit på möte. På sommaravslutningen 2011 fick Birgitta 
ett diplom för sin stora ideella insats.
 
Byte av lokal har varit uppe till diskussion med jämna mellanrum. Det blev alltmer 
besvärande att vår lokal inte var handikappanpassad. Den hade också andra brister 
som dålig ventilation m m. Men år efter år har vi blivit kvar.

Adjö Malmtorgsgatan! Vårt sökande efter ny lokal under flera år var äntligen i hamn. 
Den 1 augusti 2011 kunde vi flytta in i ett litet krypin i Barkassens kontorshotell, 
lämpligt för enbart kontorsarbete och mindre träffar. Hyran är överkomlig, det finns 
kaffe i automaten, och vi kan utnyttja extra utrymmen för våra medlemsmöten. 
Nackdelar? Det har vi inte analyserat ännu. Det ska i så fall vara att vi inte kan visa 
att vi finns genom affischer och annat material och att allmänheten inte lika lätt kan få 
tag på oss. Hur detta kommer att lösas vid nästa val återstår att se. 

Språkrör, politisk sekreterare och partiutvecklare
De två första namnen på kommunlistan har också varit våra språkrör. Språkrören har 
fungerat som partiets talesmän utåt, en uppgift som övertagits av kommunalråden 
sedan vi fick sådana. 

Politisk sekreterare är en tjänst som kommunen erbjuder partierna. Omfattningen är 
beroende av antalet mandat partiet har i fullmäktige. Dane Bergmark var vår förste 
politiske sekreterare. Han var anställd från den 18/3 2002 fram till den 15 september 
samma år. Efter Dane kom Karin Granström. Karin Granström har även varit politisk 
samordnare och har haft uppgiften att koordinera Miljöpartiets kommunpolitiska 
verksamhet. I februari 2005 var det dags för Maria Frisk att ta över. Maria var formellt 
politisk sekreterare fram till 2010 då Daniel Kristiansson tillsattes på posten. Under 
Marias tid som politisk sekreterare vikarierade Livija Ginters och Jesper Johansson i 
omgångar hösten/vintern 2007,2008 och 2009. 

Sedan 2011 har partiet en partiutvecklare. Det är Martin Oscarsson som är anställd 
på deltid. Martin sköter hemsida och utskick och är allmän idéutvecklare och har 
uppgifter enligt en särskild arbetsbeskrivning.

Krisen i partiet
Under är 2000 kom tre av de förtroendevalda i KF-gruppen, Jörgen Lenz, Rune 
Höglund och Marie Ullenius, att uttrycka ett bristande förtroende för den fjärde i 
gruppen, Lars-Martin Jansson, och de krävde att han skulle avgå. Partiet hade dock 
fullt förtroende för Lars-Martin Jansson. Det blev en uppslitande tid och vi beslutade 
till sist att vi skulle begära medling i frågan. Vi uppdrog åt Torbjörn Nilsson att skaffa 
fram en medlare från Riks. De tre deltog inte i beslutet om medling. Håkan Wåhlstedt 
kallades som medlare och kom till möte den 8 maj 2001 och senare vid ytterligare ett 
antal tillfällen. Trots upprepade försök lyckades Håkan Wåhlstedt inte åstadkomma en 
förlikning mellan parterna.
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Mötet uttalade inte något misstroende för någon i KF-gruppen utan deklarerade 
fortsatt förtroende för de valda ledamöterna. Wåhlstedt gav rekommendationer 
för det fortsatta arbetet. En grupp bildades för fortsatt bearbetning av problemet. 
Denna kris slutade med att de tre KF-ledamöterna på en presskonferens den 15 
oktober 2001 anmälde att de gått ur partiet och tillsammans med en fjärde medlem 
bildat ett nytt parti, Karlstadspartiet, samt anslutit sig till de borgerliga, allt detta utan 
förvarning. De borgerliga partierna tog då över makten i Karlstad. Lagen är sådan 
att de tre platserna inte fick utnyttjas av Miljöpartiet för besättning med andra namn 
från kommunlistan. Lars-Martin Jansson blev därför ensam som ordinarie ledamot 
i fullmäktige. Det blev många skriverier i tidningarna med anledning av maktbytet. 
Miljöpartiet skrev genom ledningsgruppen en utredande artikel och ifrågasatte skarpt 
det moraliska och etiska i historien.

Jämställdheten i partiet
Riksorganisationen Miljöpartiet de gröna har alltid hållit jämställdhetens fana högt, 
såväl i programförklaringar som i praktiken. Så också MP Karlstad. Som framgår av 
tidigare avsnitt har vi delat på de flesta sysslor i partiet. Det gäller uppgifterna under 
det som kallas mötesformalia, skötsel av lokalen, fika på mötena, soppkokning vid 
större tillfällen, valarbete m m. 

När vi gjort upp fullmäktigelistorna har vi varit mycket noga med att varva kvinnor 
och män. Vi har också strävat efter att inte bara få män på den första platsen. Två 
gånger har det varit kvinnor, nämligen Anne Shalit som första namn i valet 1988 och 
Maria Frisk som första namn år 2010. Varvningen kvinnor och män kan slås ut genom 
personvalet och avsägningar. Det har visar sig att ungdomar och kvinnor oftare än 
män avsagt sig fullmäktigeuppdraget av olika skäl, främst avflyttning från orten. 
Trots en könsvarvad lista till fullmäktige i det senaste valet 2010 har vi nu 2011en 
kvinna på första plats och sedan fyra män i följd. Det beror på att det tredje namnet 
på listan, som var en kvinna, flyttade från Karlstad kommun i ett tidigt skede och en 
man kom in på personval. Just nu diskuteras om det finns strategier som skulle kunna 
garantera en varvning av män och kvinnor på kommunlistan enligt våra intentioner 
om jämställdhet.

Valberedningens ledamöter har strävat efter att få en jämn könsfördelning 
sammantaget i nämnder, styrelser och bolag men också försökt ta hänsyn till andra 
faktorer som etnicitet, intresse, kompetens m m. 

Vid årsmötet 2011 beslöts att en jämställdhets- och mångfaldsplan skulle tas fram 
för MP i Karlstad. Den är under utarbetande och ska tas på årsmötet 2012. Vad vi 
hittills sett av planen, kommer det att läggas ett bredare så kallat intersektionalistiskt 
perspektiv på val och representation i partiet. Detta perspektiv betyder att man vid 
olika val kommer att ta hänsyn till fler faktorer än kön.

MP Karlstad har för närvarande två representanter i Miljöpartiet de grönas 
jämställdhetskommitté, som består av fyra kvinnor och fyra män och som träffas två 
gånger per halvår. Våra representanter är Martin Oscarsson och Daniel Kristiansson. 
De har också uppdraget att utarbeta vår egen jämställdhets- och mångfaldsplan.
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Hur mottogs Miljöpartiet de gröna i Karlstad?
Som vi minns det betraktades vi med ganska stor misstro, både i press och i 
fullmäktige, vilket inte är ovanligt för nya partier. Presidiet i KF bemötte oss alltid 
korrekt. Men det fanns talare som bara genom sättet att uttala ordet Miljöpartiet med 
stark betoning på bokstaven ö och en sänkning av rösten på de sista stavelserna 
avslöjade en närmast negativ inställning. 

Ofta hamnade vi i nejsägarposition. Är 1986 finns en protokollsanteckning om 
självkritik och att vi måste försöka tvätta bort vår stämpel som missnöjesparti och få 
en gladare och mera positiv framtoning. Per Gahrton skriver i sin nya bok Det gröna 
genombrottet (2011) om mottagandet på riksplanet att Miljöpartiet betraktades som 
något som katten släpat in. Så illa var det väl inte i Karlstad, men nog fick vi till att 
börja med oförtjänta påhopp och kritik i både press och fullmäktige. Vi vågar dock 
påstå att bemötandet av varandra i debatterna i KF har förändrats till det bättre under 
dessa trettio år. Det kan bero på personerna eller på att debattklimatet i allmänhet 
blivit mera schysst, men en förändring har skett. Miljöpartier har för övrigt en paragraf 
om att personangrepp inte får förekomma. Det är sakfrågorna som ska diskuteras 
med saklig argumentation.

Miljöpartiet har varit vågmästare i KF alla år utom under mandatperioden 1991-1994. 
Från 1998 har vi varit i koalition. Även våra demonstrationer som vi hade för att dra 
uppmärksamhet till partiet och våra frågor skapade irritation. I ett protokoll från 1988 
nämns att tidningarna var ovilliga att ta emot artiklar från Miljöpartiet. 

Tio år senare är det andra tongångar. I ett protokoll från år 1999 skriver man att 
vi får många förfrågningar från föreningar att delta i möten och att vi börjar bli ett 
etablerat parti. Ja, det hade hänt stora saker i partiets historia. Efter valet 1998 blev 
vi för första gången accepterade som koalitionspartner av S och V. Sedan dess 
har vi ingått i koalitioner, antingen med vänsterblocket eller med högerblocket. Att 
vara koalitionspartner innebar ett nytt skede i partiets historia. Vi utvecklade former 
för att driva kommunpolitiska frågor effektivt i samverkan med andra partier men 
med bibehållen demokratisk förankring i partiorganisationen. Vi kan säga att vårt 
politiska agerande utvecklats från kompromisslösa viljeyttringar i opposition till 
ansvarstagande kompromissbeslut i en koalitionsmajoritet.

Självklart har vi haft duster att utstå även i de koalitioner vi varit med i, trots skriftliga 
koalitionsöverenskommelser och samarbetsavtal. Frågor som man inte kunnat 
komma överens om i en koalition läggs utanför överenskommelsen. Exempel på 
sådana frågor är försäljningen av Gamla badhuset och stöd till Svenska rallyt.


