Protokoll fört vid Arbetarekommunens styrelse 2014-05-19
Plats: ABF i Sveg
Tid: kl.18.00
Närvarande:
Abbas Khanahmadi, Lina Eklund, Inga-Lill Mårtensson, Stieg Englundh, Göran Påhlson, Jonny
Springe samt medlemmar Stefan Törnberg och Hjördis Hagström från Svegs S-förening.

§ 8. Inledning.
Ordförande hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.
§ 9. Val av justerare.
Göran Påhlsson valdes till att justera protokollet.
§ 10. Föregående protokoll
Styrelseprotokoll från 2014-04-14 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 11. Reflektioner och utvärdering 1:a maj 2014.
Alla i styrelsen tycker att firandet var mycket bra. Organisationen
fungerade bra och att känns positivt att många hjälpte till att fixa det som
behövde göras.
§ 12. Arbetsgrupp för 1:a maj 2015.
Styrelsen beslutade utse styrelsens AU till arbetsgrupp för kommande 1:a maj
2015. Att man tar tag i frågor om att utveckla firandet t.ex. levande musik i
Tåget.
§ 13. Extra repskap i samband med ordföringskandidater.
Den 11 juni är det val av ordförandekandidater i Linsells bygdegård. För att styrelsen skall
hinna behandla valberedningens förslag beslutade styrelsen att flytta styrelsemöte den 10
juni till den 4 juni kl.19.00 på ABF i Sveg. Valberedningens förslag på ordförandekandidater ska lämnas till styrelsen senast kl.19.00 den 4 juni.

§ 14. Aktuella politiska rapporter.
Lina undrar om vart utredningen om en tillväxtavdelning tagit vägen. Styrelsen besluta att ta
upp frågan med KS- ordförande för att få en rapport om ärendets status.
Jonny fråga tågordningen för att tillsätta ny förvaltningschef för Nämnden bildning, fritid
och kultur. Göran vet inte om frågan hinner komma upp den 4 juni på KLU. Abbas vill att
den person som blir vald till ordförandekandidat till nämnden har möjlighet att följa
anställningsprocessen.
§ 15 EU-val och dess aktiviteter.
Jonny redogjorde för de aktiviteter som är planerade fram till valdagen den 25. Närmast ska
vi fredagen den 23 prova att få tält med bord, stolar och kaffebjudning att fungera. Tanken
är att vi står på torget utanför bolaget och pratar politik och EU-val både fredag och lördag.
På söndag den 25 har vi gjort ett schema för att passa vallokalerna och fylla på valsedlar om
det behövs. Kl 21. Samlas de som kan och vill till valvaka på folkets hus för att följa
valresultatet. Styrelsen beslutar ge Jonny i uppdrag att köpa in termosar, muggar, servetter
för att genomföra kaffebjudning på torget.
§ 16 Valplan och aktivitetsplan (kommun, riksdag och region)
Stieg presentera sin valplan och aktiviteter utlagda i kalender. Datum för Björnfesten i Sveg
rättas till samt datum för picknickdagen vid Medborgarhuset i Sveg adderades till kalendern.
Styrelsen beslutade efter information om olika slags valutrustning köpa två lättare tält a 2800
kr att användas på torg, festivaler och marknader runt om i Härjedalen. Samt 5 st. parasoll
för upp till 700 kr och mycket godis med rosen på så att det räcker inför höstens val.
§ 17. Övrigt.
Abbas berättar om möte med polis och den metod man utvecklat för att försöka förebygga
oroligheter som kallas Medborgar löftet.
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