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Måndag den 29 april kl. 18.30

§ 15. Inledning.
Ordförande Abbas Khanamahdi hälsade oss välkommen.
Dagordningen godkändes. Då kallelsen var sen inför detta möte önskade
Lennart Olsson att man återgår till annonsering i Tidningen Härjedalen och i
Mitthärjebladet för att så många som möjligt ska informeras om mötet.
Frågan ska också lyftas i styrelsen.
§ 16. Val av justerare.
För mötet valdes Martin Södergårds.
§ 17. Föregående protokoll.
Årsmötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 18. Kampanjveckor 2013.
Lars-Gunnar Nordlander informerar om att en nationell kampanj kring
utbildning och jobb ska genomföras. Förslagsvis de två sista veckorna i maj
där arbetarekommunen kommer att stödja föreningarna i någon form av
cafésamtal i alla delar av kommunen och vars syfte är att fånga upp åsikter,
föra ut frågor och koppla ihop den nationella kampanjen med lokalpolitiska
frågor. Varje förening får i uppdrag att hitta en lämplig plats och att det här
ska ses som en breddning av det arbete man redan genomför.
Abbas Khanahmadi anser att vi måste synas mer, inte bara i valtider, för att få
ett allmänt åsiktsintag och göra fler spontana aktiviteter. Lennart Olsson
undrar hur vi ska kunna få fler engagerade i partiet och Lars-Gunnar
Nordlander menar att viljan att engagera sig i föreningslivet är på tillbakagång
inom alla områden men hoppas att pendeln snart svänger.

Mötet beslutar enligt Lars-Gunnar Nordlanders förslag.
§ 19. Kyrkoval 2013.
Hedebygdensförsamling måste lämna in sin samlingslista innan den 15 maj då
fristen från stiftet i Härnösand går ut. Den 25 maj anordnas en utbildning av
Distriktet för de som står på kyrkovalslistan. Abbas Khanahmadi informerar
om att en ökning av valdeltagandet från 10% till 20% skulle ge egen majoritet.
§ 20. Utredningsförslag kring Folkets hus i Sveg.
Martin Södergårds presenterar i korthet det verksamhetsförslag man i
styrgruppen valt att gå vidare med. Den yttre miljön och utbyggnationen
prioriteras ned och man fokuserar på den inre miljön och
samordningsfunktioner/vinster. På så sätt har investeringskostnaderna sjunkit
till omkring 10 miljoner kronor som samlokaliseringsvinsterna till stor del
finansierar.
Sören Backlund informerar om att Folkets hus – föreningen har arbetat fram
ett material kring hur de ser framtiden.
Lennart Olsson yrkar på att utredningen görs om med utgångspunkt i att
biblioteket inte flyttas från Medborgarhuset och att Folkets hus – föreningen
fortsatt ska vara huvudman i Folkets hus. Rune Berglund tillägger att man
samordnar verksamheter i huset (som det ser ut idag med små renoveringar)
enligt förslaget men också jobbar för ett digitalt bibliotek i Folkets hus.
Nollhyra för ideella föreningar bör också genomföras.
Mötet beslutar enligt Lennart Olssons yrkande med Rune Berglunds tillägg.
§ 21. Aktuella politiska rapporter (DK 4-5 april 2014, Landstinget)
Eftersom det är valår 2014 hålls Distriktskongressen över två dagar.
Distriktsstyrelsen har beslutat att den inte behöver förläggas i Östersund. AKstyrelse tar in förslag från bl a Vemdalsskalet.
Landstinget har ett underskott på 136 miljoner som inte kan finansieras över
de kommande två åren.Styrelsen har ännu inte kommit med några konkreta
förslag.
Som ordförande i Valnämnden lyfter Lars-Gunnar Nordlander frågan om
valdistrikten. Härjedalen har 10 valdistrikt, många av dessa har under 1000
medlemmar men två av dem ligger på gränsen till under 300 medlemmar och
då krävs det synnerliga skäl till att behålla dem. Man måste då inkomma med
motivering till Länsstyrelsen för att få behålla de valdistrikten.
Representantskapet beslutar att så länge det är möjligt vill man behålla alla
valdistrikt. Lars-Gunnar Nordlander driver frågan vidare enligt
Arbetarekommunens beslut.

§ 22. Första maj 2013.
Abbas informerar om att Ingvar Carlsson är huvudtalare, ämnet är ”Hur
borgeligheten förstört välfärden”. Vi samlas utanför Folkets hus i Sveg vid
11.30 för att gå i Första maj-tåget. Elever från Birka folkhögskola står för blås
och trummor i tåget. Utöver Ingvar Carlsson kommer Abbas Khanahmadi,
Helena Hagström (Årets serviceperson 2012), Gunilla Zetterström-Bäcke och
Douglas Knutsson (SSU) att tala. Partiet bjuder på lunch och barnen bjuds på
Bio och ballonger. Plakat måste skrivas så kom med förslag på slagord.
§ 23. Fyllnadsval (Revisor för AK).
Då Arne Ring valt att lämna partiet behövs en ny revisor. Lennart Olsson
föreslår att frågan hänskjuts till valberedningen då revisorersättare finns.
Mötet beslutar enligt Lennart Olssons förslag.
§ 24. Övrigt.
Sune Halvarsson undrar hur kommunen tänker agera nu när aktier i Härjeåns
koncernen finns till salu. Abbas Khanahmadi informerar om att man från
kommunen har haft möten med Härjeåns/Fortum och att dialogen fortsätter.
En klok investering måste göras.
Mötet avslutas efter en lång kväll. Abbas Khanahmadi tackar alla som kommit
och hoppas att vi ses på Första maj.
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