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Sveg
Protokoll fört vid Svegs Socialdemokratiska
förenings medlemsmöte 170914
Plats: Pilgrimskyrkan i Sveg
Tid: 18.30
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Gunilla Larsson, Christina Westberg, Inger Forsström,
Elving Forsström, Christer Nordqvist, Stefan Thörnberg och Lars Gunnar Nordlander
§1

Abbas Khanahmadi öppnade mötet.

§2

Elving Forsström valdes till justerare.

§3

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Elving Forsström berättade om valaktiviteterna på torget i Sveg den 2/9 och
valdebatten på Församlingshemmet i Sveg den 8/9. Överlag bedöms
kampanjarbetet i Härjedalen ha gått bra.
Stefan Thörnberg redogjorde för en valinformation han genomfört på
Bäckedals folkhögskola den 11/9.
Lars Gunnar Nordlander berättade om ett förslag till ny indelning av
valdistrikt inför valen 2018 som gått igenom kommunstyrelsen. Förslaget
innebär tre vallokaler i Sveg, en i Hede och en i Funäsdalen på valdagen.
Härjegårdars styrelse har riktat en förfrågan till Kommunfullmäktige att ta
ett principbeslut kring försäljningar i Härjegårdas bestånd, med syftet att
koncentrera beståndet till Funäsdalen, Hede och Sveg. Kommunstyrelsen har

bedömt att frågan kräver rejäl förankring i partierna innan den går vidare till
Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har föreslagit Kommunfullmäktige att avslå
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag, däremot rekommenderas att
nämnden tillåts att överskrida budgetramen.
Abbas Khanahmadi informerade om att Region Jämtland Härjedalen
troligen kommer att lägga ner Bussgods till följd av dålig lönsamhet, något
som Länstrafiken är negativ till.
Nästa Distriktsstyrelsemöte kommer att vara inriktad på arbetet med
valmanifestet inför valen 2018.
Omdragningen av E 45 över Regnsjön är nu fastslagen i Budget, trots de
synpunkter som kommunen och näringslivet framfört.
§5

Arbetet med valkampanjen inför kyrkovalet är nu över och vi inväntar
resultatet på söndag.

§6

Vi måste bli bättre på att rapportera in våra kampanjaktiviteter i Härjedalen
via Sappen, en app för medlemsvärvning och inrapportering av aktiviteter,
eftersom det vi gör inte redovisas i distriktets sammanställningar.

§7

Svegs s-förening nominerar Jonny Springe, Christina Westberg, Abbas
Khanahmadi och Gunilla Larsson till Regionfullmäktige. Föreningen har
ingen kandidat till Riksdagen. Lars Gunnar Nordlander fick i uppgift att
omedelbart skicka nomineringarna till arbetarekommunens valberedning.

§8

Föreningen beslutade att ställa i ordning vår nya partilokal vid björnen i Sveg
torsdagen den 21/9 kl 17.00.

§9

Mötet avslutades.

Abbas Khanahmadi, ordförande

Elving Forsström, justerare

Lars Gunnar Nordlander, sekreterare

