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Simone Andersson lämnar efter ett år posten som sammankallande för Miljöpartiet i Umeå.
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Miljöpartiet i Umeå får ny
ledning
UMEÅ. Mia Winroth blir ny sammankallande i Miljöpartiet i Umeå. Simone Andersson kliver av
som sammankallande, hon lämnar också partiets distriktsstyrelse. - Det har varit ett tungt lass
att dra, säger Simone Andersson.
Catarina Saha
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I den nya styrelsen i Miljöpartiet i Umeå blir Mia Winroth
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Annons

sammankallande, motsvarande ordförande. Vice ordförande blir
Linda-Marie Andersson. Övriga ledamöter i ledningsgruppen är
John Vestergren, Pär Bylund, Alireza Mosahafi, Tayeb Al Hargani
och Farah Mahgobb. Dessa personer valdes vid årsmötet i
onsdags.
Simone Andersson, som valdes till sammankallande för ett år
sedan, lämnar ledningen för partiet i Umeå samt partidistriktet
Västerbotten.
Förra årsmötet i MP i Umeå var omgärdat av dramatik. Under
årsmötet vann Simone Andersson striden om ordförandeplatsen i
konkurrens med Nasser Mosleh, gruppledare för MP i Umeå.
Lotten avgjorde att hon fick ledarskapet i partiorganisationen.
Nasser Mosleh, Alireza Mosahafi, Gabriel Farrysson och Mia
Winroth tackade nej till uppdrag i ledningsgruppen i Umeå.
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Simone Andersson berättar att styrelsen då tog form vid sittande
möte.
– När de nominerade återtog sina kandidaturer så satte vi ihop en
styrelse bland dem som var med på årsmötet, säger Simone
Andersson.
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Av dessa beskriver Simone Andersson att fyra personer har
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arbetat aktivt under det gångna året.
– Vi har varit en decimerad skara. och arbetet har tagit mycket tid
i anspråk. Det är en av faktorerna som avgör att jag inte
kandiderade till att fortsätta. Det har varit ett tungt lass att dra,
säger hon.
Styrelsen har under året arbetat med att införa nya stadgar och
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man har velat bredda arbetet i utbildningar och medlemsträffar.
– Men vi har inte lyckats få ihop den politiska delen med det rent
föreningspolitiska arbetet i partiet. Alla har inte haft intentionen
och viljan att få ihop detta. Det är ganska omöjligt att få ihop det
om inte alla parter i ett förhållande är intresserade, säger Simone
Andersson.
Hon blir kvar som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Umeå.
– Jag vill fortsätta arbeta för de gröna värderingarna. Jag har inte
släppt tankarna på ett politisk engagemang, och jag känner också
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att jag har fått uppskattning för det arbete jag har gjort, säger
Simone Andersson.
Om samarbetet med Nasser Mosleh säger Simone Andersson:
– Periodvis har vi kunnat prata bra. Själv uppskattar jag att få
konstruktiva förslag och konstruktiv kritik. Men alla mina förslag
har inte emottagits väl, vi har inte nått så långt som jag skulle ha
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önskat, säger hon.
Mia Winroth berättar att hon uppskattar förtroendet att ha blivit
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vald som ny sammankallande inom partiet.
– Jag hoppas kunna utveckla partiet organisatoriskt och utveckla
den gröna ideologin. Jag är även hoppfull att kunna nå ut ännu
mer med vår politik till Umeåborna, säger Mia Winroth.
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Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Denna artikel beskriver det vi känner till just nu. Vid
nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
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