Protokoll fört vid Svegs Socialdemokratiska
förenings styrelsemöte 2017-08-24
Plats: Bäckedals Folkhögskola
Tid: 18.00
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Elving Forsström, Christer Nordkvist och Lars Gunnar
Nordlander
§18

Abbas Khanahmadi öppnade mötet.

§19

Elving Forsström valdes till justerare.

§20

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

§21

Abbas Khanahmadi har på föreningens uppdrag drivit frågan om
skicket på vägarna i Sveg mot Arbetarekommunen. Ansvaret för att reparera
vägarna efter grävning av fiberkabel ligger på nätbolaget. Gunilla
Zetterström-Bäcke lovade att bevaka utvecklingen från kommunalt håll. Av
allt att döma har åtgärderna kommit igång.
Abbas Khanahmadi har också förankrat frågan om att hyra Ångmans stuga
vid Björnen som partilokal hos Arbetarekommunen. Arbetarekommunen är
positiv till detta och tar notan. Kontrakt ska skrivas på och avtal förväntas
träda i kraft den 1 september.
Elving Forsström väckte frågan om hur vi ska göra med den släpvagn som
hyrts till kyrkovalskampanjen. Den är i dagsläget försedd med loggor och
färdigpackad med allt som behövs för utåtriktad aktivitet. Den kostar 19 000
kr. i inköp och kan utan problem säljas när den inte längre behövs. Styrelsen

beslutade att förorda att Arbetarekommunen ska köpa släpvagnen, så att den
kan disponeras i valkampanjen 2018.
Vår partikamrat Lars Johnson har avlidit efter en tids sjukdom. Elving
Forsström har å föreningens vägnar skickat en sista hälsning via gåva till
cancerfonden.
§22

Inger Forsström 491213-8252 valdes till ny kassör för föreningen, efter
Karin Strandberg. Att jämte föreningens ordförande Abbas Khanahmadi
520626-1553 vara firmatecknare, var och en för sig.
Då Inger Forsström tidigare varit ersättare i styrelsen valdes Christina
Westberg in som ny ersättare.

§23

Då Elving Forsström står på tredje plats på listan till Kyrkofullmäktige i
Härjedalens pastorat, är det sannolikt att han kommer in som ledamot.
Styrelsen beslutar att förorda Elving till ordförande i Kyrkorådet i
sammanhang där sådana diskussioner förs.

§24

Inom ramen för Svegs S-förening har en släpvagn för valkampanjen ställts i
ordning. Vi har inte haft närvaro på marknadsdagarna på torget, men har
aktivitet inplanerad på torget fredag den 1 september. Fredag den 8
september är det valdebatt på församlingshemmet.

§25

Abbas Khanahmadi lyfte frågan om behovet av valledare för östra
Härjedalen inför valkampanjen 2018. Styrelsen uppmanades att fundera kring
lämpliga kandidater för uppgiften.

§26

Styrelsen förordar att Kommunstyrelsens tidigare ställningstagande att inte
bekosta fortsatt utredning om alternativ flygplatslokalisering i Härjedalen
bör stå fast. Vi har i dagsläget en fungerande flygplats med trafiktillstånd
från Transportstyrelsen och trafikplikt som handläggs av Trafikverket.
Kommunens ekonomi räcker i dagsläget knappt till att bedriva
äldreomsorg i den omfattning som krävs. Att då dra på sig kostnader för en
flygplatsflytt, som varken stat eller region har intresse att bekosta, är inte
ansvarsfullt.

§27
den

Partidistriktets förtroenderåd i höst ställs in. Istället hålls en valkonferens
27 januari 2018.

Nomineringar till Riksdags-, Regionfullmäktige- och Kommunfullmäktigelistorna ska vara Partidistriktet till handa senast den 22 oktober.
Arbetarkommunens repskap hanterar frågan den 18 september. Styrelsen
beslutar därför att tidigarelägga medlemsmötet från den 24 september till
den 14 september, kl. 18.30 på Pilgrimskyrkan i Sveg.

Abbas Khanahmadi, ordförande

Elving Forsström, justerare

Lars Gunnar Nordlander, sekreterare

