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Partilokalen i Sveg

Tid:

18.00

Närvarande:
Abbas Khanahmadi, Lena Bäckelin, Inga-Lill Mårtensson, Gunilla ZetterströmBäcke, Göran Påhlson, Leif Hillgren, Sune Halvarsson, Anna-Lena Andersson,
Lars Gunnar Nordlander och Lina Eklund (t.o.m. §23)
§ 20. Inledning.
Ordförande öppnade mötet.
§ 21. Val av sekreterare och justerare.
Lars Gunnar Nordlander valdes till sekreterare och Sune Halvarsson valdes till
justerare.
§ 22. Föregående protokoll.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 23. Styrelsearvoden.
Styrelsearvoden har inte fastställts av årsmötet 2014 och heller inte betalats ut.
Lina Eklund får i uppdrag att höra efter med berörda om det finns anspråk på
detta för 2014. Lina får också i uppdrag att upprätta ett förslag på
arvoderingar för 2015 till årsmötet.
§ 24. Aktuella politiska rapporter.
Abbas Khanahmadi berättade om uppsägningen av det militära
samarbetsavtalet med Saudiarabien. Partiets ståndpunkt är att utrikespolitiken
ska bygga på principen om mänskliga rättigheter i första hand.

Lena Bäckelin berättade att regionens bokslut kommer att ha ett kraftigt
underskott för 2014, samt att budgetläget för 2015 är kärvt.
Gunilla Zetterström-Bäcke berättade att kommunens bokslut för 2014 innebär
ett marginellt plusresultat. Budgetläget är fortsatt kärvt och kommunen
kommer att behöva vara restriktiva med medfinansieringar av projekt
framöver. Trafikverket har sagt upp avtalet med flygbolaget Avies.
Kommunen har efter det haft ett mycket bra möte med Trafikverket och
Regionen om flygets framtid.
Anna-Lena Andersson flaggade för att Socialnämnden kommer att behöva se
över verksamhetens struktur för att klara ekonomi och lagkrav i framtiden.
Sune Halvarsson konstaterade att Samhällsbyggnadsnämnden har ett
underskott för 2014. Det beror främst på vinterväghållningen och
omorganisationen av fastighetsavdelningen. Nämnden jobbar med frågan.
Lars Gunnar Nordlander berättade att även Miljö- och byggnämnden har ett
underskott för 2014. Beror främst på lägre intäkter än väntat på
alkoholtillsynen och införandet av den nya planavdelningen. LIS-planen är på
väg ut på samråd och att det pågår ett arbete för att åstadkomma
lokalförsörjningsplan och underlag för ny översiktsplan i ett samlat projekt.
§ 25. Verksamhetsberättelse 2014.
Styrelsen fastställer verksamhetsberättelsen. Göran Påhlson får i uppdrag att
trycka 30 exemplar till årsmötet.
§ 26. Verksamhetsplan 2015.
Styrelsen ställer sig bakom förslaget till verksamhetsplan.
§ 27. Organisationsförändring AK.
Styrelsen ställer sig bakom förslaget till organisationsförändring.
§ 28. Ombud till förtroenderåd 2015 och distriktskongress 2016.
Styrelsen ställer sig positiv till upprättat förslag.
§ 29. Invigning av ABF:s lokaler på Folkets Hus.
Styrelsen informeras att invigningen sker torsdag den 26 mars kl. 16-19.
§ 30. Valberedningens förslag till årsmötet.
Styrelsen har tagit del av förslaget och skickar det vidare till årsmötet.
§ 31. Presidiet till årsmötet.

Styrelsen förordar Billy Andersson som ordförande och Jonny Springe som
sekreterare.
§ 32. Förslag till valberedning.
Styrelsen föreslår Rune Berglund, Åsa Bergman, Denise Eklund-Sundgren,
Kenth Andersson, Lovisa Nilsson (SSU) och Elving Forsström. Abbas
Khanahmadi får i uppdrag att höra sig för bland dessa och också att höra med
Funäsdalens s-förening om de har ett namn.
§ 33. Övrigt.
1:a maj går av stapeln i Ytterhogdal i år. S-föreningen sköter arrangemanget.
Anna-Lena Andersson tar kontakt med kyrkans ungdomskör över
musikunderhållningen.

____________________________
Ordförande: Abbas Khanahmadi

_____________________________
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