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Protokoll fört vid Svegs Socialdemokratiska
förenings medlemsmöte 2017-12-07
Plats: Pilgrimskyrkan
Tid: 18.00
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Rose-Marie Bergman, Christina Westberg, Inger
Forsström, Elving Forsström, Thipapan Wanchok, Christer Nordqvist, Stefan Törnberg,
Ingrid Tofält och Lars Gunnar Nordlander.
§18

Abbas Khanahmadi öppnade mötet.

§19

Elving Forsström valdes till justerare.

§20

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§21

Christer Nordkvist redogjorde för senaste Kommunfullmäktige. Där det
beslutats om bl.a fortsatt process för samarbetet mellan Härjedalen och Berg
rörande VA och miljö- och bygg, matabonnemang för äldre samt hållits
interpellationer om ej verkställda beslut rörande ett medborgarförslag.
Elving Forsström berättade att det blev ett samarbete med Centern i kyrkan.
Rune Berglund blev vald till ordförande i kyrkofullmäktige. Sandra Sime (C)
var tänkt att bli vice ordförande, men förlorade med två röster till Britt
Gruving-Fjellner. Oklart hur det kunde hända. Solveig Haugen, Lars-Olof
Ängerfors och Mikael Jonasson valdes till valberedning.

Abbas Khanahmadi rapporterade från Regionen. Prognosen pekar mot ett
underskott på 220 Mkr. Detta skulle innebära ett akumulerat underskott på
1,1 miljard. Den goda nyheten är att vården i allmänhet upplevs god.

Länstrafiken har upphandlat busstrafik i länet 2018-2028. Upphandlingen
vanns av Nettbuss AB.

På riksplanet har vi fått 32% i SCB:s senaste opinionsundersökning. Väljarna
tenderar att belöna rörelser åt vänster.

§22

Den 25 november hölls en kampanjverksamhet i Sveg vid träbjörnen. Det
bjöds på glögg, pepparkaka och diskussioner. Totalt kände sig ett dussin
personer lockade av detta. Tanken var att en liknande aktivitet skulle
genomföras i Älvros samma dag, men detta ställdes in p.g.a. sjukdom.

§23

Det fördes en diskussion i skenet av Mee too-kampanjen. Styrelsen var eniga
i att det är viktigt att ta avstånd från kränkande beteenden och att lyfta den
typen av frågor på dagordningen.

§24

Söndag den 10 december kl.19.00 hålls det fackeltåg i Hede som en
manifestation för ensamkommande flyktingbarn.

Abbas Khanahmadi, ordförande

Elving Forsström, justerare

Lars Gunnar Nordlander, sekreterare

