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§ 11. Inledning.
Ordföranden hälsar välkommen.
§ 12. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Göran Påhlson.
§13. Val av justerare.
Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes
Anna Lena Andersson.
§14. Föregående protokoll.
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
§15. Reflektioner från 1:a Maj firandet 2014.
Det har framförts endast positiva reaktioner på firandet från alla de som
slöt upp och deltog i firandet.
Bra att Kommunal anslöt med många medlemmar.
Saker som kom upp under kvällens möte;
- Annonseringen på vår hemsida bör bli bättre, hemsidan ses över.
- Antalet talare.
- Musiker i tåget, ev. ordna en kurs och utbilda ”egna” musiker.
Ordföranden riktar ett varmt tack till alla deltagare och alla medlemmar
som ställde upp och möjliggjorde firandet.

§16. EU-valet 2014.
Ordföranden redogjorde för EU-valet;
Socialdemokraterna i Riket fick 24,4 % av väljarnas röster.
Socialdemokraterna i länet fick 36,4% av väljarnas röster.
Socialdemokraterna i Härjedalen fick 43.2% av väljarnas röster.
Vi gick framåt i alla länets kommuner jämfört med förra valet 2009.
§17. Valplan/aktiviteter inför valen 2014.
Vår valledare Stieg Englund redogjorde för den valplan han utarbetat inför
valet i september, vilken antogs efter små justeringar.
Vårt valmanifest för Riksdag, Region och Kommun med de punkter vi
tidigare beslutat kommer att tryckas upp.
”Valturnébil” är inköpt och kommer att utrustas med material.
Ordförandekandidater och de tjugo första på Fullmäktigelistan
förväntas/bör/skall vara aktiva under valrörelsen.
Alla andra sympatisörer är också välkomna att delta.
Målet är egen majoritet!
§18. Aktuella politiska rapporter.
Gunilla Zetterström Bäcke informerar om:
- Härjåns köp av HMAB.
- Budgeten 2015, försiktighet med investeringar.
- Besparingskrav på 4,5 miljoner, fördelas på nämnderna.
- Organisationen, rekrytering av personalchef , personalsekreterare.
Leif Nilsson:
Gratis busskort till ungdomar.
Ny förvaltningschef
Gunilla Hedin:
Nästa KF hålls i Glöte, studiebesök på vindkraftsparken på Glötesvålen
på förmiddagen.
§19. Övrigt.
Inga övriga frågor.
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