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Protokoll fört vid Svegs Socialdemokratiska
förenings medlemsmöte 2017-11-16
Plats: Pilgrimskyrkan i Sveg
Tid: 18.00
Närvarande: Rose-Marie Begman, Stefan Törnberg, Christer Nordqvist, Inger Forsström, Elving
Forsström, Göran Påhlson, Abbas Khanahmadi, Jonny Springe och Lars Gunnar Nordlander

§10

Abbas Khanahmadi öppnade mötet.

§11

Elving Forsström utsågs till justerare.

§12

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§13

Göran Påhlson rapporterade om aktuella beslut i Kommunstyrelsen. Bl.a. att KS är
positiv till en minskning av antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från dagens 39
till 31, att översynen av kommunens lekplatser blev återremitterad och att KS i
grunden är positiv till samarbete med Berg inom VA och Miljö- och Bygg, men att
det behövs mer utredning.
Elving Forsström redogjorde för förhandlingarna med Centern om samarbete i
kyrkan. Rune Berglund (S) blir ordförande i Kyrkofullmäktige, Jan-Erik Svensson
(C) blir ordförande i Kyrkorådet och Leif Nilsson (S) blir vice ordförande i
Kyrkorådet.
Elving meddelade också att föreningen håller Grötfest på pilgrimskyrkan den 7
december.
Jonny Springe informerade om bakgrunden till Regionfullmäktiges beslut att lägga
ner Bussgods.

Abbas Khanahmadi berättade att det på riksplanet råder skilda meningar inom
partiet kring hanteringen av de ensamkommande flyktingbarnen och betonade att
regeringen satsar 40 miljarder på välfärden nästa år, pengar som inte är ett löfte
utan faktiskt finns i budget.
§14

Valkampanjen har börjat och Svegs S-förening bjuder därför allmänheten på
pepparkakor och glögg vid björnen i Sveg lördag den 25 november kl. 11.00-13.00.
Samma dag finns vi också närvarande på Julmarknad i Älvros kl. 11.30-13.00.

§15

Beslutades att hålla en dag för utveckling av valprogrammet på Bäckedal lördag den
3 februari 2018 kl 10.00-15.00. Göran Påhlson och Lars Gunnar Nordlander fick i
uppdrag att ta fram underlag.

§16

Mötet valde representanter till Partidistriktets valkonferensen den 27 januari.
Ordinarie: Abbas Khanahmadi, Gunilla Larsson och Lars Gunnar Nordlander.
Ersättare: Jonny Springe, Christina Westberg och Elving Forsström.

§17

Jonny Springe informerade om ett arbetsmiljöärende inom Härjedalens Pastorat.

Abbas Khanahmadi, ordförande

Elving Forsström, justerare

Lars Gunnar Nordlander, sekreterare

