Pensionat sågknorren

Protokoll kretsstyrelsemöte
2016-03-12, Pensionat sågknorren
Närvarande: Henrik Andersson (HA), Staffan Svensson (SS), Jessica Skog (JS), Victor
Rundqvist (VR), Lennart Bodén (LB), Johanna Pousette (JP), Anna Ericsson (AE), CUF-repr.
Malin Forsberg (MF)
Lämnat förhinder: CK-repr. Barbro Ericsson (BE)

§7 Mötets öppnande
Henrik Andersson förklarar mötet öppnat.
§8 Godkännande av dagordningen
§9 Uppföljning föregående protokoll
Jessica Skog informerar om att det konstituerande protokollet tyvärr inte har gått ut
än. Det blir klart i helgen.
Protokollet från den 21/1 är utskickat sedan länge utan kommentarer och läggs därmed
till handlingarna.
§10
Ansvarsfördelning
Diskussion om ansvarsfördelning hålls. Tidigare ansvarsområde för Lager utgår.
 Beslut: Vi beslutade om ansvarsfördelning enligt följande tabell.
Namn
Henrik
Andersson
Staffan
Svensson
Johanna
Pousette
Jessica Skog
Victor
Rundqvist
Lennart
Boden
Anna Ericsson
Malin
Forsberg
Barbro
Ericsson
Henrik
Oretrop

Post
Ordförande

Ansvarsområde
Riksaktiviteter

Vice ordförande

Medlemsansvarig *

Övrigt

Ekonomiansvarig
Sekreterare

Ingå i
medlemskommitté
Kommunikationsansv. *
Hallandsbygden
Utbildningsansvarig
Integration mot CUF
Hemsideansvarig
Integration mot CK

Adjungerad

Ingå i
Kommunikationsgrupp
Ingå i
Kommunikationsgrupp
Medhjälp till
utbildningsansvarig

Integration mot
förtroendeorganisationen

Ytterligare får Medlemsansvarig tillknyta en medlemskommitté under sitt
ansvarsområde, på samma sätt som kommunikationsansvarig får tillknyta en
kommunikationsgrupp under sitt ansvarsområde.
Till rätt att ta ut medlemslistor utses Staffan Svensson och Jessica Skog.
Ansvar för beställningar från profilshoppen ligger under
kommunikationsgruppen efter beslut om gruppens budget. Förslag till
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budget lämnas av kommunikationsgruppen till Johanna Pousette.
§11
Opinionsfrågor
Diskussion har förekommit om Regionsbildningen, Skola samt Äldreboende.
 Beslut: HA ansvarar för en ”öppen C-nackis” i Holm där boende i området bjuds in
för att diskutera hur det har blivit och vad man kan göra nu. HA tar också kontakt med
Lennart Ericsson samt Morgan Carlsson för att be dem hålla ett liknande möte i
Slättåkra. Vidare får VR i uppdrag att försöka arbeta fram något på sociala medier där
vi tar på oss äran för utvecklingen av Kvibbileskolan. Till sin hjälp har Victor
kommunikationsgruppen.
§12
Fast rapportering – enligt ansvarsfördelning
- Kommunikation:
Ingen rapportering på mötet idag.
- Meldemsfrågor:
Ingen rapportering på mötet idag.
- Ekonomi:
Diskussion om lokalkostnad/möteskostnad förekom.
 Beslut: JP gör en analys av detta till nästa möte.
§13
Aktiviteter
- C-nackis den 21 mars.
VR och JS ansvarar för denna tillsammans med Halmstad-Söndrums avdelning där
Fredrik Solvang kommer vara behjälplig för planeringen. Temat är Centrumutveckling
Kommande aktiviteter fördelas med följande ansvar:
- DS årstämma: JS ansvarar för att information går ut till valda ombud. Använd ev
samma mail som förra året. Informera även om att det blir motionsgenomgång den 7
april på styrelsemötet.
- CK brygghus 20/4: JS tar kontakt med CK och hjälper till med utskick via mail om så
önskas.
- Organisationsträff 26/4: HA+SS ansvarar. Till mötet ska bl.a. diskussion om
deluppföljning av ortsbladen ske samt bemanning av eventuella event på ortsdagar.
Vad behöver avdelningarna för stöd från oss till detta?
- Laxaloppet 30/4: SS ber Jimmie Tchander hjälpa oss med ansvar kring denna
aktivitet.
- Vårruset 3/5: MF tar ansvar för denna. Vi diskuterade ”friskvård för HELA kommunen”
som ett möljigt tema att spinna vidare kring, samt Utveckling av mottionsspåret på
Galjberget. På FB skulle man kunna starta en tråd med ”Vad tycker du är viktig?”, ”Vad
saknar du?”, ”Vad vill du göra?”.
- Pub C-nackis 19/5: JS ansvarar. Denna gången ska vi försöka marknadsföra eventet
bättre och få med även kvinnor och pensionärer som hitintills varit
underrepresenterade.
- Andersbergsfestivalen: VR tar ansvar för den. Ha kommer dela ut priser i egenskap av
HFAB’s ordförande. Vi ska speciellt komma ihåg medlemsvärvning på denna aktivitet.
- Almedalsveckan: Det är en C aktivitet nationellt och inge vi känner att vi behöver
bevaka eller sponsra resor till. HA kommer vara där via HFAB. VR kommer eventuellt
också att vara där.
- Pride + Kulturfestival 1/10: AE + MF ansvarar. De försöker få hjälp av Ann-Sofie
Cordes samt Jenny H som sitter i kulturnämnden.
- Höstmöte: Ej fördelat ansvarsområde men diskuterat att vi vill få in
mångfald här. Ev med Jenny A som föreläsare?
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§14
Rapporter
Kort rapportering från årsmötet. Vi har fått mycket positiv respons från mötet. Vår
levande verksamhetsberättelse var uppskattad. De snabba besluten om skolfilmen blev
en succé.
Negativt var att vi inte gavs något utrymme i tidningen för Anders W Johnssons besök.
Hallandsposten meddelar att de redan gett Centerpartiet utrymme i och med besöket
av Kristina Yngve. Det konstateras att vi måste bli bättre på att informera
förtroendeorganisationen samt distriktet om varandras politiska aktiviteter. Vi räknar
med att detta kommer bli bättre framöver då vi nu endast har en utpekad adjungerad
(Henrik Oretorp) från förtroendeorganisationen. Med bara en adjungerad blir ansvaret
tydligare. För att underlätta för adjungerad kommer frågor som berör vårt sammarbete
att ligga i början av styrelsemötet.
§15
Övrigt
Inga övriga frågor
§16
Nästa möte 7 april
HA kommer försöka förlägga mötet den 7 april på Medborgarcentrum i Andersberg med
inbjudan av lämlig föreläsare.
§17
Mötet avslutas
Henrik Andersson förklarar mötet för avslutat.

_______________________
Ordförande Henrik Andersson

_______________________
Sekreterare Jessica Skog
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