Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarekommunens styrelsemöte
2014-03-10
Plats:

ABF i Sveg

Tid:

18.00

Närvarande:
Göran Påhlsson, Stieg Englundh (Adj.), Lena Bäckelin (Adj.), Inga-Lill Mårtensson,
Anna-Lena Andersson, Abbas Khanahmadi och Lina Eklund
§ 81. Inledning.
Ordföranden hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.
§ 82. Val av justerare.
Göran Påhlson valdes till att justera protokollet.
§ 83. Föregående protokoll.
Protokollet från styrelsmötet den 20 januari godkändes och lades till
handlingarna. Protokoll från styrelsemötet 24 februari skickas per mail och
fastställs av justerare, ordförande och sekreterare.
Beslut enligt förslag.
§ 84. Handlingar och olika ärenden till årsmötet.
Verksamhetsberättelsen som skickats ut per mail godkändes och kommer att
tryckas i ca 25 exemplar.
Förslag till dagordning presenterades. Årsmötet börjar med lunch och
underhållning samt tal av vår inbjudna gäst, Kata Nilsson.
Verksamhetsplanen sedan två år presenterades och föreslås kvarstå för
kommande år.
Beslut enligt förslag.

VALÄRENDEN
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktigelistan presenterades och
diskuterades. Styrelsen tar fram vissa förändringar i listan som föreslås till
årsmötet. De första 6 namnen bör vara:
Gunilla Zetterström-Bäcke
Lars-Gunnar Nordlander
Anna-Lena Andersson
Jonny Springe
Gunilla Hedin
Conny Persson
Nuvarande kommunalråd föreslås stå på första plats.
Styrelsen beslutar att framföra ovanstående förslag till årsmötet.
Flera kandidater till årsmötets ordförande presenterades. Abbas Khanahmadi
får i uppdrag att kontakta personerna för att se vem som har möjlighet lördag
den 15 mars.
Styrelsen ställer sig bakom distriktsvalberedningens förslag gällande
riksdagslistan.
Vid fastställandet av landstingslistan i Distriktskongressen beslutades att
ordföranden håller täta träffar med ombuden inför omröstning.
§ 85. Extra repskap i samband med årsmötet.
En önskan om ett extra repskap vid årsmötet för att besluta kring HTABs
framtid framkom vid senaste repskapet.
Styrelsen avslår önskan eftersom underlaget inte kommer att vara klart i tid.
§ 86. Aktuella politiska rapporter.
1a maj-märken beställs av Lars-Gunnar Nordlander
En ny kassör ska väljas vid årsmötet då Lars-Gunnar Nordlander valt att
avsäga sig uppdraget.
Lena Bäckelin informerar om att det kommer att hållas en föreläsning om
Burma på skolan, förmodligen den 15 april.
1a maj talare från LO blir Per-Göran Skoog, vice ordförande.

§ 87. Övrigt.
Punkten utgår på grund av tidsbrist.
Mötet avslutades.

____________________________
Ordförande: Abbas Khanahmadi

_____________________________
Justerare: Göran Påhlsson

_________________________
Sekreterare: Lina Eklund

