Protokoll från Styrelsemöte
Härjedalens Arbetarekommun
Plats: Medborgarhuset Sveg 2011-11-09
Datum: Onsdag 2011-11-09 kl. 18.00
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Lars-Gunnar Nordlander, Jan Svensson, Lena Bäckelin,
Göran Påhlsson, Solveig Haugen, Leif Nilsson, Gottfrid Jonson, Gunilla Zetterström Bäcke
och Jonny Springe.
§ 1a. Mötet öppnades av Abbas.
§ 1b. Då ordinarie sekreterare ej närvarade valdes Jonny Springe att vara sekreterare för
mötet.
§ 2. Lars-Gunnar valdes till justerare.
§ 3. Då endast ordinarie sekreterare har föregående protokoll bordlägges denna punkt till
nästa styrelse för att tas upp tillsammans med detta protokoll.
§ 4. En presentationsrunda gjordes av de närvarande utifrån frågorna: Vem är du? Varför är
du här? Hur vill du bli ihågkommen? Tre minuter var. En uppskattad övning där flera
reflekterade att detta har jag inte vetat. Och att våra många och olika erfarenheter är en
styrka för det politiska arbetet om alla kommer till tals.
§ 5. Styrelsen beslutade på förslag från Abbas att förtydliga Arbetarekommunens och dess
styrelses uppdrag såsom de beskrivs i socialdemokratiska partiets stadgar enligt de
punkter som följer nedan:
Arbetarekommunens uppgift:
Opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen.
Kommunikation med väljare inom kommunen.
Valorganisation i sitt verksamhetsområde.
Utveckling av politiken inom kommunen.
Val av politisk förtroendevalde.
Utveckling av förtroendevalda.
Facklig-politisk och övrig verksamhetsutveckling.
Stöd för organisations och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska
föreningarna.

Styrelsens uppgift:
Agitera för partiet och dess politik.
Utarbeta kommunpolitiska program.
Ansvara för AK´s ekonomi och medlemsorganisation.
Ansvara för förenings/klubb- och valorganisation.
Stödja socialdemokratiska föreningars och klubbarnas verksamhet.
Arbetsgivaransvar gentemot personal anställda på AK´s expedition.
§ 6. Styrelsen beslutade att Gunilla Zetterström Bäcke besvara de frågor som LO ställt i ett
brev till Arbetarekommunen.
§ 7. Programmet för Kick-offdagen den 20 November godkändes.
§ 8. Abbas redogjorde för sina tankar för en strategi för att vinna valet 2014 att vi ska utse en
arbetsgrupp på ett representantskapsmöte. Men att vi var och en i styrelsen till nästa
styrelsemöte funderar på: Vad vill du att strategi och valmanifest ska innehålla.
§ 9. Lars-Gunnar redogör för kampanjen vecka 46 som dels fokuseras på jobb och utveckling
i Jämtlands län och dels barnfattigdomen. Varje förening gör en 2 timmars aktivitet och
delar ut material och diskuterar politik vid t.ex en butik. Vi behöver en grupp som kan
göra aktiviteter i Funäsdalen.
Solveig Haugen ansvara för Ytterhogdal.
Gunilla Zetterström Bäcke för Lillhärdal.
Lars-Gunnar för Sveg och att informera Majlis Larsson Mitt-Härjedalsföreningen.
§ 10. Datum för årsmötet för arbetarekommunen beslutades till den 18 mars 2012 i Sveg.
§ 11. Abbas redogjorde för den uppföljningsmetod som han föreslår att vi arbetar efter för att
bli mer resultatinriktade och inte tappar bort tagna beslut. Abbas föreslår att man utser
någon i styrelsen vara ansvarig för denna uppföljning. Förslag ställdes om att detta kan
åligga ordinarie sekreterare. Beslut att Lars-Gunnar kontaktar Majlis Larsson om detta
uppdrag.
§ 12. Jens Nilsson har som ordförande i Partidistriktet föreslagit att Abbas kan vara
adjungerad in i styrelsen tills partidistriktets årskongress 2012. Beslut- att styrelsen ska
föreslå Arbetarekommunens representantskap att ordförande Abbas ska ingå i
partidistriktets styrelse.
§ 13. Övriga frågor
Lena Bäckelin meddelar att Bosnien- Mackedonien projektet rullar på att man nu
lämnat in en ansökan i samarbete med Olof Palmestiftelsen.
Gottfrid tar upp frågan om Folkets Hus i Sveg och det projekt som finns för att ta fram
behovsanalys hos föreningar och förslag till utveckling och innehåll i ett framtida Folket
Hus. Beslut: att frågan presenteras av Gottfrid på representantskapet måndag 14/11.
Jonny lyfter fråga om uppslutning och samåkning till partidistriktets förtroenderåd
lördag den 12 november. Det verkar fungerat med ersättare denna gången så att vi blir
fulltaliga.

Gunilla har fått en motion från Ann-Mari Johansson om kompetensförsörjning i
kommunerna som hon föreslår att socialdemokraterna lägger fram i länets alla
kommuner. Beslut att Gunilla tar med motionen till representantskapet måndag 14/11.
§ 14. Mötet avslutas.

---------------------------------------------Sekreterare Jonny Springe

---------------------------------------------Orförande Abbas Khanahmadi
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