Fr protokoll 15/6 (Tommy)

Öppnande av mötet
Dagordning
Fg mötes protokoll godkänns
Närvarande; Anna, Tommy, Stefan L, Kenneth J, Carina, Mattias, Michael, Stefan E
Justerare; Tommy

Kassören berättar; 8965 kr, 55 medlemmar inregistrerade, partistödet kommer i
aug. Vi erhåller ej föreningsstödet p.g.a. att vi är ett politiskt parti. Stefan skickar
ut ett välkommen mail till nya medlemmar som ett bekräftande av medlemsskap.
Kenneth J berättar om VAB (val/arvodesberedningsmötet) ny suppl. Carina
Malmström. Kenneth meddelar kommunen om detta. Info kring
arvodesbestämmelser som verkar aningen luddiga och svår att utläsa, vad som
framgår är dock att revisorerna vill ha mer betalt. FR ställer sig mot detta.
Kenneth J fortsätter info kring järnvägen; Bgd sitter i självförvållad rävsax eftersom
de bestämt sitta med sjuhäradsbordet. Christer och Peter har ej pratat med
regionrådet (losman) som så sig bör eftersom hon har full koll och är högsta
hönset (?) De har istället valt att betala konsulter . Man kan anta att det ligger
prestige bakom ? Styrelsen bestämmer att fråga KF hur det hela ligger till i
planering. Kenneth J formulerar fråga. Bgd, har dessutom missat i princip alla
markköp i kommunen.....
Budget; Michael har gjort et grymt jobb och förklarar sammanfattningsvis hur han
tänkt och resonerat. Styrelsen har inga invändningar men ett par tillägg och
kommentarer. Stefan E sticker emallan och förklarar hur budgeten kommer att
beslutas i KF.
Övrigt; Sekr. tar fram ett förslag till inbjudan till skola och äldreomsorg att komma

till tals om sin arbetssituation.
Styrelsen efterlyser en rapport om resan som företogs till Tyskland.
Skolsnack‐ FR skall ta fram ett förslag till skolavslutningsrutiner.
Vi diskuterar att framställa ett par frågor till KF (central väg i Bgd,gräsklippning och
konsultarvoden i kommunen)
Styrelsen pratar också om ökade anslag till ungdomarna (ungdomsrådet)
Stefan E pratar om demokratitorg, förslag till sms förslag som ex kan bidra till ökat
intresse. Vi frågar Peter G om detta kan vara genomförbart. Vi inbjuder till
styrelsmötet.
OBS ! KF onsd kl 1500.
Styrelsen utser en liten festkommitté bestående av Tommy och Mattias , att
hitta på någon sorts kick off i början av sept.
Nästa möte 8/9 kl 1900 plats meddelas senare
Mötet avslutas.

