Styrelsemöte 4/11

Öppnande av möte.
Accepterande av dagordning.
Val av justerare blev Tommy Larsson.

Närvarande; Anna L, Kenneth Andersson, Tommy Larsson, Andrea Wilhelmsson, Stefan
Larsson, Michael Plogell, Kenneth Johansson (Stefan Edvardsson per telefon)

Bestämt på mötet var att ev. frånvaro vid KF skall meddelas styrelse innan.

Till nästa KF bestämdes att följande tre frågor skall tas upp; (nästa KF 20/11 1500)
1. Posten ang. Lennys avgångsvederlag skall redovisas. Var är den upptagen i
redovisningen.
2. Förfrågan/ifrågasättande av offentliga upphandlingar i kommunen samt
diskussion/motion av ramavtal.
3. Status samt definiering/kostnad av cykelvägen N Erikstorp‐Branshed.

Avvaktan i fråga om advokatarvoden i markfrågan (Eskilsby), kostnad för
Kungsbackavägen, allmänna undringar över budgeten 2015‐17, samt undran över
sammanlagda advokatkostnader gällande alla, (även privata) ärenden mot kommunen.
Tommy föreslog en smart strategi som innebär ett förekommande vid ev. nedröstning av
förslag i KF, i form av en färdigskriven motion som inlämnas på plats. Detta godtogs som
en förträfflig idé.
Stefan kom in per telefonsamtal och informerade om att motionen ang. allmänhetens
stund varje KF, inlämnas samt motion gällande multihall.
Ordföranden informerar om att Annonsmarknan kommer med en kort artikel gällande FR
och dess nya styrelse.
Funderingar kring partisymbol och färger, skall vi ändra något bör detta göras snarast. Till
nästa styrelsemöte kan man komma med ideér och ev. förslag.
Klargöring att allt skall gå genom styrelsen och vara förankrat här. Ingen tar egna initiativ.

Kassören informerar om teckningsrätten och bankmöte den 10/11. Förhoppningsvis blir
allt klart då. Pappren påskrivna. Info. också kring partistödet.
Kenneth J förbereder sig för första mötet hos Val och beredningsnämnden på måndag.
Info. Om arbetsgrupperna. Hittills har vi; Vård/Omsorg,Företagarna,Ungdom,Föreningsliv
och Exploatering.
Ordf. samt Tommy åtar sig att prata med de intresserade i Vård/Omsorgsgruppen. Vi
funderar kring en arbetsordning när vi erhållit fler intresseanmälda till de andra
grupperna.
Mötet avslutas.
Nästa styrelsemöte 18/11 KL 1900. Andrea ordnar samma lokal i Krafthuset.

