Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarkommunens representantskap
2014-12-15
Plats: Folkets Hus Sveg
Tid: 18:30
Närvarande:
Lillhärdals S-förening: Henry Johansson, Inga-Lill Mårtensson,
Gunilla Zetterström-Bäcke, Gunilla Hedin.
Mitt Härjedalens S-förening: Rune Berglund, Lennart Olsson,
Marianne Olsson, Sune Halvarsson, Stieg Englundh
Svegs S-förening: Göran Pålsson, Åke Kristoffersson.
§ 56. Inledning.
Ordförande Abbas Khanahmadi hälsade alla välkomna, och förklarade mötet för
öppnat.
§ 57 a. Val av sekreterare.
Stieg Englundh valdes till sekreterare.
§ 57 b. Val av justerare.
Inga-Lill Mårtensson valdes att justera protokollet.

§ 58. Föregående protokoll.
Föregående protokoll lades till handlingarna efter genomgång.
§ 59. Aktuella politiska rapporter (nyval 22mars 2015)
Några punkter av information.






Nyval är utlyst till den 22 mars 2014 (valrörelsen startar nu)
Strategin är att tydliggöra skillnader i politiken
Material kommer att tryckas och distribueras från centralt håll.
Vår val-buss är inte såld pga nya valrörelsen och är besiktigad.
Bergs kommun vill samarbeta under sportlovsveckorna 7-10 i de turistintensiva
områdena runt Vemdalen och Klövsjö.

§ 60. Motioner till partikongressen 27-28 maj 2015.
Lena Bäckelin har lämnat 2 motioner:
INLANDSBANAN.
Efter att repskapet fått några minuter att läsa motionen vill Rune Berglund ha med ett
förtydligande i fjärde stycket om persontrafiken, snö tåget.
Repskapet beslutar att bifalla motionen oavsett tillägg.
MOTION ANGÅENDE HÖJNING AV STATSBIDRAG TILL LÖNEBIDRAGSTJÄNSTER.
Efter lite diskussioner och på förslag av Gunilla Hedin att ordet i femte stycket
funktionshinder ska bytas till funktionsnedsättning beslutar repskapet att bifalla även
denna motion från Lena Bäckelin.
Ordförande Abbas påpekar att det finns tid till den 30 januari 2015 att skriva
motioner och uppmanar att flera skrivs, för det är här man kan påverka politiken.
§ 61. Motioner till DS-kongressen.
Abbas meddelar att sista datum för motioner till distriktskongressen är 19 februari,
om någon har idéer men inte kan skriva hjälper Abbas gärna till med detta.

§ 62. Nomineringar till distriktskongressen 18 april 2015
(lämnas senast 30 jan. 2015)
VU, Abbas Khanahmadi
DS, Abbas Khanahmadi, Lena Bäckelin
Valberedning, Leif Nilsson
Lista har gått ut till alla föreningar.
§ 63. Datum för Arbetarkommunens årsmöte 2015
Förslag 28 mars 2015.
Detta förslag fastställdes.
§ 64. Sammanträdesplan för Arbetarkommunen 2015
Sammanträdesplanen för arbetsåret 2015 presenterades och fastställdes.
§ 65. 1:a Maj 2015
Första Maj firandet kommer att hållas i Ytterhogdal med huvudtalare
Anna-Caren Sätherberg.
Vi kommer att minska på antalet talare, måste också efter valåret tänka på ekonomin.
§ 66. Valanalysgruppens rapport
(Skriftiga rapporten delades ut vid mötet)
Rapporten har diskuterats i AK:s Styrelse.
Repskapet får några minuter på sig att läsa rapporten följande synpunkter angavs.








Kritik i alla led
Mycket är rätt och riktigt
Gjorde vi rätt saker och gjorde vi på rätt vis.
Hur har vi skött våra uppdrag
Hur agerade vi i ledande ställning
Vad kan vi göra i respektive kommundel
Hitta nya metoder

Beslöt att upprätta en handlingsplan för kommande val.

§ 67. Övrigt.
Gunilla Z B vill att det ska avges en rapport till ABF på de aktiviteter som avverkades
under valet.
Abbas vill att ABF ska vara mera aktiva, aktiveras.
Sossesöndag ska hållas i slutet av januari.
Rune B vill att det ska arrangeras någon form av Senioraktivitet i Härjedalen,
Programidé efterlyses, detaljer lyfts i Arbetarkommunens Styrelse.
Gunilla Hedin har med sig ett Julklappslotteri som snabbt avklaras.
Ordförande Abbas delar ut en julklappspåse, berömmer oss för ett fantastiskt 2014
och Önskar alla God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar mötet.

__________________________

__________________________

Sekr. Stieg Englundh

Justerare. Inga-Lill Mårtensson

____________________________
Ordf. Abbas Khanahmadi

