Protokoll fört vid styrelsemöte med Härjedalens Arbetarekommun 2012-01-12
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Gottfrid Jonsson, Göran Påhlson, Anna Lena Andersson
Gunilla Zetterström Bäcke, LG Nordlander, Sune Halvarsson, IngLlill Mårtensson, Jonny
Springe och Lena Bäckelin.
§ 1a. Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.
§ 1 b. Till sekreterare valdes Göran Påhlson.
§ 2. Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes LG Nordlander.
§ 3. Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
Förförra protokollet gås igenom på nästa möte.
§ 4. Bokslutet för 2011 gicks igenom, kommenterades och godkändes.
§ 5. Verksamhetsberättelsen skall vara klar till den 13 feb.
§ 6. Beslut togs att Abbas, Anna Lena och LG gemensamt skriver ett förslag till
verksamhetsplan för år 2012.
§ 7. Tre motioner har skrivits till Distriktskongressen, styrelsen godkänner motionerna och
skickar dem till Repskapet för beslut.
§ 8.

Nomineringar till Distriktskongressen skall vara Abbas till handa senast den 9 feb.
S-föreningarna uppmanas snarast sätt fart med nomineringsarbetet.

§ 9. Abbas rapporterar om de senaste turerna kring Regionbildningen. Robert U. fullföljer
uppdraget och ansökan skall lämnas in under februari.
LG rapporterar det är klart med statsarkitektstjänsten, tillsättningen är giltig från och
med 2012-01-16.
§10. Abbas föreslår att integrationsenhetens organisationstillhörighet skall utredas, att den
inte bör ligga under socialförvaltningen utan i ställen under egen nämnd eller direkt
under kommunstyrelsen.
Efter en lång debatt beslöts att organisation som finns idag, enligt KS-beslut, skall
fortsätta och få möjlighet att ”sätta sig” och utvecklas. Därefter skall en ordentlig
utvärdering göras.
§11. Vindkraften i Härjedalen diskuterades. Den översiktsplan som antogs av fullmäktige
och som medger en mångdubbel utbyggnad av vindkraften gentemot förra planen får
ses som bra och att Härjedalens kommun ligger i framkant i Sverige vad gäller
möjlighet till vindbruk
Översiktsplanen bör/skall ses över varje mandatperiod.

§12. Övriga frågor:
De som vill gå utbildning av fackliga ledare i Bispgården anmäler detta till Abbas.
Beslut togs att bjuda in allmänheten till den information ang. Svegs Folkets hus och
dess framtid, som projektledare Per Pallage skall ha vid Repskapet den 23 feb.
§13. Ordföranden avslutar mötet.
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