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Härjedalen
Protokoll fört vid Härjedalens Arbetarekommuns
styrelsemöte 2018-05-29
Plats: Trosavik
Tid: 18.00
Närvarande: Pelle Johansson, Gunilla Zetterström-Bäcke, Christer Nordqvist, Göran
Påhlson, Inger Larsson, Sune Halvarsson och Lars Gunnar Nordlander
§14

Pelle Johansson öppnade mötet.

§15

Christer Nordqvist valdes till justerare.

§16

Mitthärjedalens S-förening frågar om bidrag på 10 000 kr till lokal valfolder,
ca 4000 exemplar. Foldern är tänkt att presentera de tre översta namnen från
föreningen på KF-listan och ska skickas ut till hushållen i Hede och
Vemdalen med omnejd. Kostnaden avser foto, formgivning, tryck och
utskick. Beslutades att Gunilla Zetterström-Bäcke pratar med Rune Berglund
om grafiskt profilprogram och budskap innan beslut tas på nästa repskap
den 12/6.
På nästkommande Kommunfullmäktigemöte ska det väljas styrelse till det
med Bergs kommun gemensamma VA-bolaget. Tre styrelseledamöter varav
en ordförande samt ersättare ska väljas från Härjedalen. Pelle Johansson
skickar ut detta till s-föreningarna och valberedningen för nomineringar.
Ärendet tas upp på nästa repskap.
Kommunstyrelsen har lämnat svar på de lokala fackförbundens skrivelse
angående samverkansavtalet. S ledamöterna har reserverat sig med

motiveringen att kommunstyrelsen har arbetsgivaransvar och bör ta det.
Gunilla Zetterström-Bäcke försöker få in en insändare i tidningen i
arbetarekommunens namn.
Den 19/6 hålls en dag om Funäsdalens framtida utveckling, äldreboende,
LSS boende, mm. Miljö och bygg samt näringslivskontoret arrangerar.
Sune Halvarsson informerar om att den nya brandstationen i Hede står klar,
till allmän belåtenhet.
§17

Priset för att delta på Bruksvallarna Game fair och ha en annons i samma
storlek som Centern och Moderaterna är 12 678 kr. Styrelsen beslutar att
godkänna detta.
Det kommer att hållas aktivitet i valstugan i samband med cruisingen på
midsommarafton.
Vi finns på Expo Sveg den 16-17/6. Lars Gunnar Nordlander skickar ut
tider.
Kalle Olsson kommer till Funäsdalen den 18/6. Han besöker Polisen,
Härjeåns kraft och fjällsol. På Kvällen hålls ett öppet möte.
Styrelsen rekommenderar att repskapet fastställer det upprättade
valprogrammet.
Under v.35 kommer eventuellt Tobias Baudin, ordförande i Kommunal, som
är ute på husbilsturné. Han besöker eventuellt Fjällsol.

§18

Styrelsen beslutar att godkänna annonsering på sveg.se. En fast annons från
nu och till valet för 8000 kr. Budskapet kan ändras när som helst och hur
ofta som helst.

§19

Hyreskontraktet för valstugan vid björnen är klart, 2500 kr/mån tilkommer
el och sophämtning.

§20

Pelle Johansson avslutade mötet.

Pelle Johansson, ordförande

Christer Nordqvist, justerare

Lars Gunnar Nordlander, sekreterare

