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Umeå. Mia Winroth har valts till ny bas för Miljöpartiet i Umeå.
Hennes företrädare tackar för sig efter bara ett år.

Telegram. En kraftig explosion har
under natten inträffat vid
entrédörren till ett flerfamiljshus i Ystad. –...
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Mia Winroth valdes till sammankallande (Miljöpartiets motsvarighet till ordförande) vid
ett årsmötet som hölls på onsdagskvällen.
– Jag är tacksam och ödmjuk över det stöd och det förtroende som visats mig inför
uppdraget, säger hon i ett pressmeddelande.
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turbulent
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Årsmötet valde samtidigt Linda-Marie Andersson till vice sammankallande medan John
Nyheter Umeå Skellefteå Inlandet Sverige&Världen Dagens tidning Bloggar Folkbladet 100 år
Vestergren, Pär Bylund, Alireza Mosahafi, Tayeb Al Hargani och Farah Mahgobb
valdes in i ledningsgruppen.
– Jag är tacksam för den bredd och kompetens vi har i vår nya ledningsgrupp, säger
Mia Winroth.

Ledare. Ju mer ni skär i kvinnors underliv, desto
mer i bonus får ni. Det har varit principen för...
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Fjolårets årsmöte blev turbulent även med västerbottniska MP-mått mätt. Anklagelser
haglade både före och efter att Simone Andersson hade valts till sammankallande.
Hon utsågs efter slantsingling.
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– Min tanke är att alla ska enas genom ett gemensamt mål för att hitta en
samarbetsglädje tillsammans, sa hon den gången, för ett år sedan.
Hur har året varit?
– Jag är väldigt nöjd med mitt år. Jag har fått mycket uppskattning från många
personer i partiet, både lokalt och runt om i Sverige.
Simone Andersson säger att uppdraget har varit tidskrävande, inte minst vad gäller
arbetet med nya partistadgar.
– Vi har även ansträngt oss för att ha så många medlemsaktiviteter som vi mäktat
med. Det har varit allt från besök av riksdagsledamöter och ministrar till samtalskvällar.
Jag känner mig stolt och nöjd med det gångna året.
Hon trodde samtidigt att partiet skulle komma längre i samarbetet mellan den politiska
delen av partiet och föreningsdelen. Den biten skulle hon gärna ha fortsatt arbeta med.

Blev bara ett år
Men nu blev det bara ett år i Umeås MP-ledning. Inför årets årsmöte valde Simone
Andersson av olika anledningar att inte kandidera.
Hon har inte varit helt nöjd med det gångna årets partiverksamhet i Umeå.
– Jag hoppas verkligen att Miljöpartiet i Umeå ska kunna växa och att de gröna
värderingarna ska få styra. Jag hoppas att man tar till vara de kompetenser som
faktiskt finns bland våra medlemmar och omfamnar mångfalden.
Hur har det varit med den saken?
– Jag tycker att den förmågan hittills har varit starkt begränsad.

Få ville delta
Simone Andersson säger att hon som föreningsordförande även vill kunna stå för att
partiet bedriver en bra politik.
Vad menar du saknas?
– Det var till exempel förvånansvärt få medlemmar med förtroendeuppdrag som deltog
i en utbildning i grön ideologi. Det är väldigt fattig dialog kring de här frågorna.
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