Konstituerande Styrelsemöte
Folkets röst

21/10 2014

Ordf. hälsade välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen accepterades.
Närvarande; Kenneth Andersson, Anna Lind, Tommy Larsson, Stefan Larsson,
Andrea Wilhelmsson, Kenneth Johansson, Michael Plogell

Val av sekr. blev Anna L.
Val av kassör blev Stefan L.
Val av vice ordf. blev Kenneth J.
Val av justerare av protokollet blev Andrea W.

Beslut om teckningsrätter och dess hantering föll på Ordf. Kenneth A. samt Stefan L.
Sekr. skriver ut papper och Kenneth och Stefan går till banken på torsd. 22/10.
Registrering av föreningen ordnar Kenneth J.

Bland övriga frågor uppkom;
Maillista som utskrivs av sekr. och lämnas till ordf. för distr. I mailregistret behöver finnas
uppgifter om; medlemsavgift,namn,adress,telefonnr,samt de första siffrorna i födelsenumret.
Diskussion om vad som behöver tas upp i KF närmast, beslut togs att Stefan E och Michel P har
bäst koll på detta, inget övrigt föreslogs då tiden till att läsa in budgeten är för kort. Allmänt
ifrågasättande av vissa poster och dess summor kommer att tas upp.
Michel P framhöll vikten av att marknadsföra FR bättre med påminnelser om vår websida bl. a.
Peter G. har/skall starta/t en facebook grupp för att underlätta våra kontakter.

Diskussion om att kontakta intresserade, engagerade människor i FR till sektionsarbete med
kommunens org. delar, för att få fram grupper att presentera material till KF. Till nästa möte bör
dessa presenteras.
Michel P. föreslår att man pratar med företagare om vad de vill ha stöd med för att få igång en
bättre kommunikation från FR´s sida.
Kenneth J. har föreslagits till val och beredningsnämnden och Andrea W till ersättare.
Kenneth J. föreslår en ”kraschkurs” i politik för oss som inte varit med på ett tag/alls.
Under mötet bekräftades än en gång att FR inte kommer ingå i någon form av valteknisk lösning
trots påtryckningar.
Partistödet och sökandet av detta skall undersökas snarast, förslagsvis har Stefan E. koll på
detta.

Nästa möte; 4 /11
Andrea W. Kollar lokal, annars skall vi välja kommunal sådan för att hålla nere kostnaderna.
Detta återkommer ordf. med.

Sekreterare;

Justerare;

