Protokoll fört vid Arbetarkommunens styrelse 2014-12-08

Plats: Abf i Sveg
Tid: 18.00
Närvarande:
Abbas Khanahmadi, Inga-Lill Mårtensson, Anna-Lena Andersson, Stieg Englund, Göran
Påhlson, Leif Hillgren, Gottfrid Jonsson, Conny Persson
§ 86. Inledning.
Ordförande hälsade alla välkomna. Dagordning godkändes.
§ 87. Val av sekreterare.
För dagens möte valdes Anna-Lena Andersson som sekreterare.
§ 88. Val av justerare.
Göran Påhlson valdes till att justera protokollet.
§ 89. Föregående protokoll.
Styrelseprotokoll från 2014-11-17 gicks igenom och lades med godkännande till
handlingarna.
§ 90.

Motioner till partikongressen 27-28 maj 2015
Lena Bäckelin har inkommit med 2 st motioner gällande – Inlandsbanan samt
statsbidrag till lönebidragstjänster. Styrelsen ställer sig bakom båda motionerna och
föreslår repskapet att anta motionerna.
Motionerna ska vara inlämnade senast 30 jan 2015.

§ 91. Motioner till distriktskongressen 18 april 2015.
Inga motioner har kommit in till styrelsen ännu.
Motioner ska vara inlämnade senast 19 feb 2015 till distriktsstyrelsen.

§ 92.

Nomineringar till distriktskongressen 18 april 2015.
Föreningarna uppmanas att komma in med nomineringar till uppdrag i
distriktsstyrelsen.
Förslagen ska vara inne senast den 7 jan 2015 till Ak:s styrelse eller valberedning.
Nomineringar hanteras därefter i repskapet den 19 jan 2015
Senast den 30 jan 2015 ska nomineringarna vara inne till partidistriktet.

§ 93.

Årsmöte 2015.
Styrelsen fastställer att Ak:s årsmöte ska hållas den 28 mars 2015.

§ 94. Sammanträdesplan 2015.
Styrelsen fastställer sammanträdesplan för styrelse och repskap 2015.
§ 95.

1:a maj 2015.
Detta år är det Ytterhogdals s-förening som ansvarar för 1:a maj.
Som talare ska Anna-Caren Säterberg tillfrågas Abbas ansvarar för detta.

§ 96. Handlingar till årsmötet.
Ordförande uppmanar att alla som är berörda när det gäller verksamhetsberättelsen,
ska skickas in underlaget till ordförande, samt att alla föreningar ska påbörja processen
när det gäller val till styrelse, valberedning m.m.

§ 97.

Valanalysgruppens rapport.
Valanalysgruppen överlämnar sin rapport till styrelsen . Valanalysgruppen kommer
att presentera rapporten för repskapet den 15/12.

§ 98. Aktuella politiska rapporter.
Abbas rapporterade om det kommande nyvalet som ska hållas den 22 mars
2015.
Conny informerade om att bussen nu inte kommer att säljas förrän nyvalet har hållits.
Vi kan också glädjas åt att vi fick igenom vårt förslag i kommunfullmäktige när det
gäller ordförande/vice ordförande posterna i nämnder och styrelser .
.
§ 99.

Övrigt.
Anna-Lena har fått förfrågan från Svegs IK fotboll angående sponsring.
Frågan tas upp nästa styrelsemöte.
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