Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarekommunens styrelsemöte
2013-05-20
Plats:

ABF i Sveg

Tid:

Måndagen den 20 maj kl. 18.30

Närvarande:
Abbas Khanahmadi, Maria Vestlund, Anna-Lena Andersson, Solweig
Haugen, Sune Halvarsson, Jonny Springe, Gunilla Zetterström-Bäcke, LarsGunnar Nordlander, Martin Södergårds samt Lina Eklund
§ 13. Inledning.
Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra Helena Strandberg. Mötet
öppnades av ordföranden Abbas Khanahmadi som hälsade nya ledamöter
välkomna och alla presenterades. Dagordningen godkändes.
§ 14. Val av justerare.
Till justerare valdes Anna-Lena Andersson. Protokollet justeras torsdagen den
23 maj kl. 16.00 i Medborgashusets foajé. Ett förslag för rutin vid justering av
protokoll lämnas vid nästa möte.
§ 15. Föregående protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Jonny Springe föreslår att
en beslutslogg upprättas. Abbas Khanahmadi och Lina Eklund tar fram ett
förslag på en uppföljningslogg.
§ 16. Aktuella politiska rapporter.
- Abbas informerar om att han har blivit inbjuden av Länsstyrelsen i
Stockholm att delta i en debatt under Almedalsveckan. Temat är:
Landsbygdsutveckling och integration som en förutsättning för
landsbygdsutveckling. Övriga deltagare i debatten är: Maria Wetterstrand

(mp), grön debattör; Kenneth Johansson (c), Landshövding i Värmland;
Angeles Bermundez-Svankvist, Generaldirektör för Arbetsförmedlingen samt
Jasenko Selimovic (fp), statssekreterare.
-Abbas informerar om att det har framkommit indikationer på att
regionbildningsfrågan kommer att skjutas upp på framtiden. Detta kan
leda till att ingen region Jämtland/Härjedalen bildas.
-Lars-Gunnar informerar om nya aktörer inom Vindkraft vid två områden i
Härjedalen, Florkölen och Digervålen. Någon lokal organisation bör snarast ta
upp förhandling om bygdepeng. Anna-Lena Andersson och Solweig Haugen
tar upp frågan lokalt kring Florkölen och Sune Halvarsson kring Digervålen.
-Anna-Lena informerar om att man haft ett informationsmöte med
personalen på Fjällsol i Funäsdalen gällande alternativ driftsform. Den
här frågan drivs hårt av Centern/Folkpartiet och för att inte kostnaden ska bli
alltför hög bör man begränsa området som utreds. Utredningsuppdraget ska
vara tydligt och när det är genomfört bör kostnader och konsekvenser
redovisas.
-Arbetet i Nämnden för BFK togs upp till diskussion. Styrelsen tog under § 88
på styrelsemötet den 25 februari upp att SFI- undervisningen ska ingå i den
övergripande utredningen för Integration som ligger under KS och därmed
ska inget beslut om flytt av SFI-undervisningen tas på kommande BFKnämnd.
-Gunilla påminner om att det är Vindkraftsdag den 22 maj kl. 18.00 på
Folkets hus och att under Företagarkvällen den 23 maj kl. 18.30 kommer
att informera kring Örndalen och uppstarten av en företagarförening.
-Gunilla informerar om bordläggningen av Folkets hus frågan i KS. Efter
budgetprocessen i september tas beslut i frågan. Folkets Hus-föreningen ska
redovisa budget och verksamhetsförslag innan. Styrgruppen för projektet ska
ta fram ett avtalsförslag som i så fall ska gälla från 2014-01-01.
§ 17. Valplattform 2014.
Frågan tas upp på kommande styrelsemöte.
§ 18. Reseersättning till kandidater för kyrkoval (25 maj).
Abbas Khanahmadi föreslår att AK står för reseersättning vid
utbildningsdagen för kyrkovalskandidater den 25 maj.
Styrelsen beslutar enligt Abbas Khanahmadis förslag.

§ 19. Utvärdering 1 maj 2013.
Firandet av 1 maj vid Folkets Hus i Sveg var lyckat. Vi hade ca 90-100
personer som tågade tillsammans med oss och ca 200 åhörare vid 1 maj-talen.
Partidistriktet valde att publicera Härjedalens 1 maj-firande på deras hemsida.
§ 20. Planering 1 maj 2014.
Margareta Winberg är inbokad som huvudtalare till 1 maj 2014. Sist hon talade
på 1 maj firandet i Härjedalen var 1979. Då det är valår kommer firandet att
hållas i Sveg.
Abbas föreslår en operativ grupp för planeringen bestående av:
Abbas Khanahmadi, Lina Eklund, Lars-Gunnar Nordlander och Anna-Lena
Andersson.
Styrelsen beslutar enligt Abbas förslag.
§ 21. Organisationsstruktur i AK i Härjedalen.
På grund av tidsbrist skjuts frågan fram till nästa möte.
§ 22. Övrigt.
Jonny tar upp kampanjveckorna i slutet på maj och föreslår att AK står för
annonsering i TH. Temat är jobb, utbildning och framtid. Tid, plats och
deltagare kan mailas till L-G senast den 27 maj för att publiceras i TH den 30
maj. Styrelsen beslutar enligt Jonnys förslag.
§ 23. Mötet avslutas.
Ordföranden avslutar mötet och tackar för en trevlig kväll.
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Ordförande: Abbas Khanahmadi

_____________________________
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