Härjedalen

Protokoll fört vid Arbetarekommunens styrelsemöte
2015-01-12
Plats:

ABF

Tid:

18.00

Närvarande:
Lena Bäckelin, Anna-Lena Andersson, Inga-Lill Mårtensson, Gunilla Zetterström-Bäcke, Abbas
Khanahmadi, Lina Eklund och Lars-Gunnar Nordlander.

§ 1. Inledning.
Ordförande öppnade mötet.

§ 2. Val av sekreterare och justerare.
Lars Gunnar Nordlander valdes till sekreterare och Anna-Lena Andersson valdes till
justerare.

§ 3. Föregående protokoll.
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4. Aktuella politiska rapporter.
Abbas rapporterade om läget i partidistriktet och gav också en rapport från riksplanet. Lena
berättade om vad som händer i regionstyrelsen. Gunilla beskrev hur arbetet i kommunen
fortskrider.

§ 5. Nomineringar till Distriktskongressen.
Sista dag för nomineringar till Distriktsstyrelsen och VU är 30/1. Beslut tas av repskapet
19/1. Föreningarna får inkomma med nomineringar till dess. Styrelsen förordar Abbas

Khanahmadi och Lena Bäckelin till distriktsstyrelsen och Abbas Khanahmadi till VU.
Styrelsen har inget förslag till internationell ledare. Styrelsen sonderar terrängen ifråga om
ledamot till distriktets valberedning och föreslår Rune Berglund. Vi har 18 ombud till
distriktskongressen. Lars Gunnar Nordlander tar fram förteckningen över fjolårets ombud
till styrelsemötet 9/2, denna får ligga till grund för arbetet med ombud för i år.

§ 6. 1:a maj 2015.
Anna-Caren Sätherberg är klar som huvudtalare på 1:a maj i Ytterhogdal. Abbas
Khanahmadi får i uppdrag att prata med SSU om ungdomstalare.

§ 7. Handlingar till årsmötet.
Handlingar till Arbetarekommunens årsmöte ska lämnas till ordföranden så snart som
möjligt. Det gäller rapport från Kommunfullmäktigegruppen, Landstingsgruppen, Fackligpolitisk samverkan samt ekonomisk rapport. Nomineringar till Arbetarekommunen ska vara
valberedningen tillhanda senast 20/2.

§ 8. Övrigt.
Styrelsen beslutar att ge Conny Persson i uppdrag att sälja valbussen då det inte blev
extraval.
Lena Bäckelin undrar hur resonemanget går kring SFI på Bäckedals folkhögskola. Inget är
klart men samtal kommer att ske mellan Bäckedal och Nämnden för bildning, fritid och
kultur under februari.
Motionen från Svegs s-förening om att lägga ner s-föreningarna och ersätta repskapet med
medlemsmöte har blivit liggande under valrörelsen. Konstateras att det är hög tid att
styrelsen behandlar motionen.

____________________________
Ordförande: Abbas Khanahmadi

_____________________________
Justerare: Anna-Lena Andersson

_________________________
Sekreterare: Lars Gunnar Nordlander

