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§ 43. Inledning.
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
§ 44. Val av justerare.
Martin Södergårds valdes till att justera protokollet.
§ 45. Föregående protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 46. Valberedningens uppdrag och tidplan.
Valberedningens uppdrag presenterades och en tidsplan lades fram av
Gunilla Hedin. Då det ännu är oklart kring regionbildningen nomineras
till landstingsfullmäktige som vid tidigare val. Den 15 december ska
nomineringarna ha inkommit till distriktets valberedning inför
distriktskongressen.
Abbas Khanahmadi informerar om att det skett en förändring i
valberedningens uppdrag från förhandlare till rekryterare. En
kompetensprofil har tagits fram och det team som bildas i Landstinget
bör tillsammans uppfylla den.Regionbildningen är en
organisationsfråga och inte en valfråga, Riksdagen har fortfarande inte
fattat beslut i frågan. Kommunernas inflytande måste försäkras och hur
det ska ske är ännu inte klart.
Styrelsen och ordförande i valberedningen reder ut vad som gäller.

§ 47. Valplattform 2014 (sossesöndag 10/11).
Punkterna som togs fram under sossesöndagen 29/9 har skickats ut till
alla medlemmar. Nästa sossesöndag ska vi försöka prioritera,
prismärka och tidssätta punkterna. Inget är ännu beslutat.
Underlaget bearbetas sedan av AK's styrelse som sedan lägger ett
förslag till repskapet.
Solweig Haugen presenterar en utvärdering av förra valresultatet och
kommenterade att det skanades en plan för valarbetet vilket försvårade
analysen.
Abbas Khanahmadi informerar om det material som presenterades
inför valmanifestarbetet.
§ 48. Valledning och valledare.
En enig styrelse valde Stieg Englundh till valledare. Styrelsen skriver ett
uppdrag till valledaren. Till valledning utsågs AK's styrelse med en
representant från LO. Valledningen fattar även beslut om valplanen
utifrån distriktets valplan.
Stieg Englundh presenterade sig för repskapet.
§ 49. Mötesplan 2014.
En mötesplan presenterades och varje S-förening ansvarar för praktiska
arrangemang kring repskapsmöten på respektive ort.
Jan Svensson föreslår att styrelsen även planerar in aktiviteter under juli
månad.
§ 50. Nomineringar inför kommande valen.
Det gäller att ha teamtänk och att föreningarna jobbar intensivt inför
nomieringarna.
27 intresseanmälningar har inkommit till valberedningen.
Ordföranden ber oss aktivera så många som möjligt. Det går bra att
nominera sig själv men man får inte då ta för givet att man får
uppdraget. En öppen och transparent process är en fördel.
Åldersmålen kvarstår: 25% under 35 år
Det är en styrka i att många kandiderar.

§ 51. Förtroenderåd 16 november 2013.
Abbas Khanahmadi informerar om att man under förmiddagen
kommer att dela ut diplom till de som genomför '600 ledare'
utbildningen. Jens Nilsson håller en föreläsning om EU med sig har
han en svensktalande EU-parlamentariker från Rumänien. Under
lunchen går man ut och kampanjar och på eftermiddagen jobbar man i
olika workshops. Samåkning från Härjedalen.
§ 52. Distriktskongress 5-6 april i Åre.
Förslaget från Vemdalsskalet var för dyrt och därför blir det på
Continental Inn i Åre. Innehållet har ännu inte fastställts.
Riksdagslistan ska beslutas och ordningsföljden på listan till
landstingsvalet ska fastslås.
§ 53. Aktuella politiska rapporter.
Abbas Khanahmadi visar en knapp som ska bäras vid
dörrknackningskampanjer.
Socialdemokraterna i Härjedalen har en sida på Facebook som Lina
Eklund ansvarar för, maila information till henne på lina@sveg.dk .
Det misstag som begicks vid en omröstning i Riksdagen får inte hända
igen. Vi förlorade en omröstning med en röst, två ledamöter var
frånvarande utan att korrekt anmäla sin frånvaro.
Från Partistryelsen kommer beslutet "-Vi vill ha en socialdemokratiskt
ledd regering." Samt att vi istället för integrationspolitik ska prata om
jämlikhetspolitik eftersom det är det vi menar.
Gunilla Zetterström-Bäcke informerar om att KS tar den 6/11 upp att
Myndighetsnämnden återgår till tidigare organisation, dvs. Miljö och
bygg avdelingen ordnas under en ny nämnd förslagsvis Miljö och bygg
nämnden. Gunilla Hedin yrkar på att arvodet bör justeras för respektive
ordförande i den nya Miljö och byggnämnden samt
Samhällsbyggnadsnämnden.
Gunilla Zetterström-Bäcke informerar även om ett möte kring de
anmärkningar man fått i Överförmyndarnämnden där Kommunalråd,
ekonomichef och nämnden deltar.
Ett möte där vi, enligt Gunilla Zetterström-Bäcke, bör diskutera
nämndsorganisationen inför 2015 måste till där vi kan utarbeta ett
förankrat förslag till Kommunfullmäktige i februari där beslut ska
fattas. Abbas Khanahmadi säger att en utredning ur ett demokrati

perspektiv måste till innan ett förslag tas fram för ny
nämndsorganisation. I februari ska endast antalet ledamöter i
Kommunfullmäktige beslutas.
När det gäller alternativ driftsform på ett hemvårdsområde inom
kommunen är utredningen nu klar och den förordar Hede/Vemdalen,
utifrån att man där haft ledningsproblem, före Funäsdalen. Då man är
mitt uppe i en omorganisation av omsorgsavdelningen med mindre
verksamhetsområden samt administratörer tillsatta istället för
teamledare förordar tjänstemannautlåtandet att KS avvaktar med att
fatta beslut. Lars-Gunnar Nordlander påpekar att man bör ha ordning
inom verksamheten innan man konkurrensutsätter, annars finns inte
rätt förutsättningar för att ställa rätt krav i upphandlingen.
Lennart Olsson frågar kring kommunens budget och Gunilla
Zetterström-Bäcke informerar kort att BFK och
Kommunledningsförvaltningen får utökade ramar, Socialförvaltningen
får samma förutsättningar och Samhällsbyggnadsförvaltningens ramar
minskas.
Abbas Khanahmadi frågar kring chefer i kommunen och Gunilla
Zetterström-Bäcke meddelar att hon inte har något att säga.
§ 54. Övrigt.
Inga övriga frågor tas upp.
Mötet avslutas.
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