Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarekommunens styrelsemöte
2013-10-28
Plats:

ABF i Sveg

Tid:

18.00

Närvarande:
Abbas Khanahmadi, Martin Södergårds, Göran Påhlson, Lars-Gunnar Nordlander,
Inga-Lill Mårtensson, Gunilla Zetterström-Bäcke, Anna-Lena Andersson och Lina
Eklund
§ 36. Inledning.
Ordförande hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.
§ 37. Val av justerare.
Göran Påhlson valdes till justerare
§ 38. Föregående protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 39. Valberedningens uppdrag och tidplan.
AU godkände ett förslag på skriftligt uppdrag till valberedningen samt
tillhörande tidplan. Den skickades vidare till styrelsen för påsyn och då inga
synpunkter inkommit ses den som godkänd. Ambitionen är att i framtiden
fortsätta med skriftliga uppdrag till de förtroendevalda.
§ 40. Valplattform 2014.
En sammanställning av de punkter som framkom under senaste
sossesöndagen har skickats ut till samtliga medlemmar för att förankras. Nästa
sossesöndag, den 10 november, fortsätter arbetet. Sedan går vi vidare för att
se om detta speglar väljarnas åsikter.

Gunilla Zetterström-Bäcke föreslår att man håller "öppet hus" i alla större
orter i Härjedalen.
Styrelsen godkänner upplägget och poängterar att utåtriktade aktiviteter är
viktiga. Inga beslut kommer att fattas den 10 november då valmanifestet först
ska vara klart under våren.
Martin Södergårds och Abbas Khanahmadi ska jobba vidare med att ta fram
förslag på olika mötesformer.
§ 41. Valledning och val av valledare.
Abbas Khanahmadi föreslår att man som valledning väljer AK's styrelse + en
representant från LO.
Styrelsen beslutar enligt förslag.
När det gäller valledare är det AK's styrelse som bestämmer uppdraget. En
valledare måste vara organiserad och engagerad, den ska kunna entusiasmera
och finnas till hands.
En nominering från Mitthärjedalens S-förening har kommit till ordföranden,
Stieg Englund.
Styrelsen väljer Stieg Englund till valledare och delegerar till Abbas
Khanahmadi och Lars-Gunnar Nordlander att utforma uppdraget.
§ 42. Mötesplan 2014.
Kommunfullmäktiges mötesplan är följande datum:
26 februari, 9 april, 11 juni, 8 oktober samt 26 november
Förslaget för Arbetarekommunens styrelse lyder:
20 januari, 24 februari, 10 mars, 14 april, 19 maj, 16 juni, 11 augusti, 8
september, 20 oktober, 17 november samt 15 december.
Förslaget för Representantskapet i Arbetarekommunen lyder:
10 februari i Ytterhogdal, ansvarig Anna-Lena Andersson
15 mars Årsmöte i Sveg, ansvarig Lars-Gunnar Nordlander
28 april i Hedeviken, ansvarig Sune Halvarsson
26 maj i Funäsdalen, ansvarig Gottfrid Jonsson
22 september i Lillhärdal, ansvarig Inga-Lill Mårtensson
3 november samt 8 december i Sveg, ansvarig Lars-Gunnar Nordlander
För annonsering ansvarar Lars-Gunnar Nordlander
Styrelsen beslutar godkänna förslaget.

§ 43. Nomineringer inför kommande valen.
Det har inkommit 27 st intresseanmälningar till Gunilla Hedin i
valberedningen.
§ 44. Oktober kampanj (genomförda aktiviteter).
I kommunfullmäktigegruppen är det många som har genomfört eller kommer
att genomföra företagsbesök under oktober månad. Det är viktigt att
aktiviteterna redovisas till AK's styrelse.
Abbas Khanahmadi lyfter frågan om en Facebook-sida och aktivitet på
Facebook. Lina Eklund föreslås vara ansvarig för upprättande och underhåll
av en Facebook-sida för 'Socialdemokraterna i Härjedalen'.
Styrelsen beslutar enligt förslag.
§ 45. Planering av årsmötet 2014.
Frågan lyfts för att arbetet behöver komma igång så snart som möjligt.
§ 46. Förtroenderådet 16 november 2013.
Då mandaten minskats från 10 till 9 ordinarie och lika många ersättare och
Lars-Gunnar Nordlander var tvungen att inkomma med en ny lista tidigare
under dagen valde han att plocka bort Douglas Knutsson som ordinarie då
han inte längre finns i Härjedalen och att den ersättare som stod sist i listan,
Alma Halvarsson, plockades också bort.
Styrelsen godkänner beslutet i efterhand.
§ 47. Distriktskongress 5-6 april i Åre.
De 9 ordinarie + 9 ersättare deltar i kongressen. Alltså måste ytterligare 9
ersättare väljas. En lista sammanställs till nästa styrelsemöte.
§ 48. SSU i Härjedalen.
Då Douglas Knutsson lämnat Härjedalen behöver en ny ordförande för SSU
väljas, detta bör ske omgående. Abbas Khanahmadi har bett SSU på
distriktsnivå stödja dem i det arbetet.
Gunilla Zetterström-Bäcke föreslår att intresseanmälan också ska gå ut till
SSU medlemmarna då en del av dem hinner fylla 18 innan valet nästa år.
Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 49. Aktuella politiska rapporter.
Abbas Khanahmadi informerar om att Partidistriktet har utsett en grupp för
att ta fram ett länsprogram. Förslaget ska lämnas senast den 15 november för
att vara klart till Distriktskongressen. Kom gärna med medskick!
Beställning av jackor tillsammans med distriktet.
Lars-Gunnar Nordlander föreslår att vi beställer ca 30 jackor i olika storlekar.
Styrlesen beslutar enligt förslag.
Abbas Khanahmadi informerar om att Partistyrelsen beslutat att från och med
nästa val ska vi ha en "Socialdemokratiskt ledd regering".
Vi ska visa tydlighet, kompetens, handlingskraft och vara framtidsinriktade.
Han informerar också att man den 22 november i partistyrelsen beslutar om
listan för EU-valet, Jens Nilsson förordas på plats 2 eller 4.
§ 50. Övrigt.
Gunilla Zetterström-Bäcke tar upp valet till Kyrkorådet. Den 2 december
tillträder nya kyrkofullmäktige och vi innehar nu 9 mandat och vi bör samtala
kring vem som ska inneha de olika posterna.
Gällande Landstingsfilialen på Vemdalsskalet undrar Gunilla ZetterströmBäcke kring den bristande informationen. Abbas Khanahmadi har undersökt
en del kring förutsättningarna:
Det blir en filial under Svegs HC, endast säsongsverksamhet, den får inte gå
med förlust och eventuellt överskott går till Svegs HC. En av
förutsättningarna är ett samarbete med Fjällhälsan i Hede. Om inte landstinget
startar upp, då Fjällhälsan i Hede avböjt, har Skistar möjlighet att bjuda in
andra aktörer.

____________________________
Ordförande: Abbas Khanahmadi

_____________________________
Justerare: Göran Påhlson

_________________________
Sekreterare: Lina Eklund

