Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarekommunens styrelsemöte
2015-10-12
Plats:

Bäckedals Folkhögskola

Tid:

18.00

Närvarande:
Abbas Khanahmadi, Anna-Lena Andersson, Inga-Lill Mårtensson, Göran Påhlson,
Gunilla Zetterström-Bäcke, Leif Hillgren och Lars Gunnar Nordlander
§ 44. Inledning.
Abbas Khanahmadi öppnade mötet.
§ 45. Val av sekreterare och justerare.
Lars-Gunnar Nordlander valdes till sekreterare och Anna-Lena Andersson
valdes till justerare.
§ 46. Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 47. Aktuella politiska rapporter.
Abbas berättade från riksplanet om att decemberöverenskommelsen har slutat
gälla och att detta kan leda till ett ändrat förhandlingsläge i riksdagen. Han
berörde också den ohållbara flyktingsituationen och vilken utmaning det
kommer att innebära.
I regionen har V och MP börjat tala i termer av skattehöjningar, vilket S inte
tycker är ett alternativ i nuläget. Detta kan eventuellt omintetgöra samarbetet
mellan partierna.
Gunilla Zetterström-Bäcke berättade om att budget 2016 är klar, att
organisationsöversynen och rekrytering av ny kommunchef fortskrider samt

att avvecklingen av samhällsbyggnadsnämnden har påbörjats. Utvecklingen av
flyktingsituationen kommer troligen att medföra en ökning av antalet
ensamkommande flyktingbarn.
§ 48. Avsägelser.
Stieg Englundh avsäger sig uppdraget som sekreterare. Styrelsen hanterar det
löpande till årsmötet. Abbas Khanahmadi avgår som ordförande vid årsskiftet,
Anna-Lena Andersson går då in som ordförande till och med årsmötet. Lina
Eklund kommer att sluta som kassör vid årsmötet. Valberedningen är
informerad och arbetar med frågan.
§ 49. Nomineringar.
Då Ella Wallberg går in som ordinarie i regionstyrelsen behövs en ny ersättare
i regionala utvecklingsnämnden, Jonny Springe är nominerad av partidistriktet.
Från partidistriktet är också Viveka Asproth, Jonny Springe och Kristina
Holm nominerade till nämndemän i Kammarrätten. AK styrelsen nominerade
Göran Påhlson, Kristina Holm, Pernilla Heijdenbäck-Persson och Conny
Persson till nämndemän i Tingsrätten.
§ 50. Möbler till partilokalen.
Efter diskussion beslutades att säga upp partilokalen men behålla förrådet tills
vidare. Detta då hyra och kostnad för ny inredning inte bedömdes stå i
proportion till nyttan. Abbas Khanahmadi fick i uppdrag att tala med
hyresvärden.
§ 51. Övrigt.
Inga övriga frågor.
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