FR styrelsemöte 20/1 2015
Mötet öppnas
fg protokoll godkändes
val av justerare‐Tommy
dagordning
Närvarande; Anna, Stefan L, Stefan E, Kenneth J, Tommy, Jesper Håkman (inbjuden)

Kassören: saldo 5556kr . Redovisning. 12 medlemmar. Partistödet är på g. Stefan e upplyser om
föreningsstöd att söka.
Diskussion ang. marknadsföring om årsmöte och medlemsvärvning, artikel i AM istället för annons ?
stefan E förslag. Artikel som handlar om företagarklimatet , stefan kollar med AM.
Valberedning‐ stefan e sammankallande och kollar upp ett par namn till denna. Meddelar styrelsen
snarast så den är aktiv till årsmötet.
Kenneth J pratar om det han lagt upp på nätet (klapparna), diskussion kring kommunens
transaktioner. Posterna måste ifrågasättas. KF frågor ?
Stefan e informerar om politiska läget. Sd verkar sno våra idee´r…avancerade grejer !! Massiv
turbulens i politikerstyret nu…
Enligt detta resonemang skall vi ligga lite lågt och ha is i magen för att framstå som det parti som har
mest trovärdighet när det sedan gäller (valet)
FM utbildning som Michael P kommer närvara vid, är på gång.
Stefan föreslår igen, en utbildning och info i historia och beslut, politiska krångligheter och strategi.
Någon kväll…..för att alla skall lättare förstå och hänga med i de politiska beslutsfattandet.
Snack om loggan, öppet fönster med namnet Folkets röst utkrivet, enkelt typsnitt, egen färg ??
Tommy spånar lite till.
Bollekollen, prat och ev, hjälp till dem för bygdens bästa ? Diskussion om rättvisa gentemot andra
organisationer och föreningar.? Ev. en förening varje vecka på fb som framhävs och uppmärksammas
till insamling. Stefan tycker vi kanske kan samköra detta med AM gratis med FR som initiativtagare.
Stefan pratar med lisa lindmark ang.inbjudan till föreningarna till årsmötet.
Diskussion om ungdomssektionen , fråga ungdomarna vad de vill skal hända i kommunen, fråga om
man kan komma dit och prata och informera i skolan. Sekr. tar initiativet och sätter samman ett
föslag till infoblad till nästa möte.
Nästa möte 17/2 kl 1900 Bollegården, mötet avslutas.

