Zonen på Andersberg

Protokoll kretsstyrelsemöte
2016-04-07, Zonen Andersberg
Närvarande: Henrik Andersson (HA), Staffan Svensson (SS), Jessica Skog (JS), Lennart
Bodén (LB), Johanna Pousette (JP),
Lämnat förhinder: CK-repr. Barbro Ericsson (BE), CUF-repr. Malin Forsberg (MF), adj: Henrik
Oretorp (HO)
Gick tidigt: Victor Rundqvist (VR), Anna Ericsson (AE),
Övriga medverkande delar av mötet: Diego Perez Marne och Björn Laid, båda
Handbollsandan, Gunvor Abrahamsson, utbildningsansvarig SV samt Robert Medved och Lejla,
båda från Unga Kris.
§18
Mötets öppnande
Henrik Andersson förklarar mötet öppnat och hälsar samtidigt Diego Perez Marne och
Björn Laid från Handbollsandan välkomna. Innan mötet börjar får Diego och Björn
berätta om sin verksamhet på Andersberg där de tränar ungdomar i handboll. De
försöker fånga upp ungdomarna efter årskurs 5. De har jobbat med detta i 3 säsonger.
De lägger stor vikt på att utbilda ungdomsledare.
§19
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns med en ändring i tidsschemat som lyfter upp
utbildningspunkten och ger Gunvor Abrahamsson möjlighet att prata först. Detta
rapporteras under punkt 23.
§20
Uppföljning föregående kretsstyrelsemöte 2015-12-03
Protokollet skickades ut i samband med kallelsen till dagens möte. Inga kommentarer
och protokollet läggs till handlingarna.
§21
Frågor/pågående i förtroendeorganisationen
Sammanfattning från gruppledare Jenny Axelsson:
- Kommunstyrelsen arbetar under 2016 och 2017 arbetar med temat ”Halmstad för
kommande generationer”. KS har redan haft några workshops (Hållbar utveckling
och hållbar stadsutveckling, Integration för ett hållbart samhälle) och för att temat
ska spridas till förvaltningarnas arbete kommer presidier och förvaltningsledningar
inkluderas.
- Tre nya högre chefer nu är tillsatta, Utbildning- och Arbetsmarknad Ann-Sofie
Hammargren Sjöholm, Barn- och Ungdom Pauline Broholm Lindberg och
biträdande kommunchef Catharina Rydberg Lilja. Snart inleds rekryteringen kring
ny chef för byggnadskontoret.
- Alla revisionsrapporter för förvaltningar och därmed nämnder har passerat
kommunstyrelsen (KS) och är på väg fram till Kommunfullmäktige (KF) 19/4.
- Diskussionen om de 66 stödmiljonerna till Halmstad (”tillfälligt stöd till kommuner
och landsting”) har lett till att KS föreslår att KF beslutar att kommunstyrelsen ges
befogenhet att fördela pengarna samt att KS och Stadskontoret tillsammans med
kommunens förvaltningar senast 30:e april tar fram förslag på vilka insatser och
ändamål som pengarna ska användas till.
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§22
Opinionsfrågor
Vi diskuterade bostadsfrågor. HFAB har ambition om att bygga trygghetsboende i bl a
Eldsberga, vilket är tydligt exempel på Centerpolitik. Harplinge/Steninge avdelning har
diskussion med HO för att påskynda byggandet av bostäder i Harplinge. Det är också
tillsatt en arbetsgrupp från medlemsgruppsmötet 160413 som ska lämna synpunkter på
Bostadsförsörjningsprogrammet. Sammankallande är HA.
 Beslut: Bostadsförsörjningsprogrammet tas upp även på organisationsträffen 26
april.
§23
Rapportering – enligt ansvarsfördelning
- Ekonomi:
Analys av kostnader för lokal och fika.
 Beslut: JP gör en analys av detta till nästa styrelsemöte och mailar ut underlaget till
styrelsen i förväg.
- Kommunikation:
HO har gjort en uppföljning av valmanifest och ortsbladen.
 Beslut: Malin får i uppdrag att publicera detta på hemsidan.
Vidare behöver kommunikationsgruppen en budget att jobba efter.
 Beslut: JP skickar ett förslag till budgetram.
- Medlemsfrågor:
Tyvärr saknar SS och JS inloggning för att få ut medlemslistor. JS har begärt inloggning
för både SS och JS tidigare, men inte hört något än.
SS har haft möte med TJ och fått reda på hur arbetet gällande medlemsansvaret sett
ut.
 Beslut: JS kontaktar riks och ser hur det går med detta. Vidare ska medlemsrutinen
diskuteras även på organisationsträffen 160426.
- Utbildning:
Gunvor Abrahamsson som är utbildningsansvarig för SV berättar om utbildningsutbudet
som de har för C just nu.
Vidare berättar AE att hon haft möte med ett privat utbildningsföretag som gärna vill
komma och hålla en retorikkurs för oss. Ett alternativ är att LB kan hålla en sådan
utbildning med tidigare erfarenhet som grund.
 Beslut: AE tar fram ett förslag till utbildningsplan innan nästa styrelsemöte och
mailar ut underlaget i god tid innan mötet. Alla svarar alla med kommentarer på detta
mail så att vi snabbare kan ta beslut om utbildningsplanen på nästa styrelsemöte.
§24
Distriktsstämma
- Motioner:
Det har endast kommit in 2 motioner i år. Kretsstyrelsen håller med i båda yttrandena
från distriktsstyrelsen.
- Övrigt:
JS har skickat ut info mail till alla ombuden och bett dem själva kontakta ersättare.
Senare har ytterligare ett mail gått ut till ersättarna med information om att det finns
lediga ombudsplatser att fylla. Enligt Anne är det endast 15 anmälda. Vi vet dock att
det finns fler som kommer som kanske inte anmält sig för lunch. Till nästa år ska vi
överväga att låta ersättningsplatserna för ombud administreras av styrelsen istället. Vi
misstänker att första namnet på ersättningslistan annars blir uppringd av onödigt
många.
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§25
Aktiviteter
- VP:
Detta är en stående punkt på listan för att vi alltid ska vara påminda om årets tema. Till
detta möte hade vi ingen längre diskussion om det.
- C-nackis
Den Cnackis som kommer hållas i Holm den 18 april kommer utöver skola att handla
om centrumutveckling i Holm. Den Cnackis ska äga rum i Slättåkra, medverkande av
bl a Morgan Karlsson och Lennart Ericsson har ännu inte fått något fastställt datum.
- Organisationsträff 26/4: SS har skickat ut en inbjudan. Den kommer att äga rum i
Oskarström. HA+SS ansvarar.
- Laxaloppet 30/4: Medverkan av bl a SS och JP.
- Presidiemöte:
Presidiet kommer framöver att bestå av HA, SS och JS. Presidiet har till uppgift att
förbereda styrelsemötena samt att hantera från styrelsen delegerade frågor.
Presidiemötena är öppna för även övriga styrelseledamöter. Nästa presidiemöte blir på
regnbågen den 3 maj kl 7.30.
§26
Rapporter
Kort rapport från Cnackis om centrumutveckling. Det var 8 deltagare som betalade 40
kr var. Fika kostnad uppgick till ca 600 kr. Denna Cnackis hölls tillsammans med
Halmstad/Söndrums avdelning och medansvarig var Fredrik Solvang. Önskvärt var nog
att vi skulle varit lite mer konkreta i diskussionerna. Vidare diskussioner kommer föras
med näringslivet i Halmstad.
§27
Övrigt
Diskussion om hur vi tagit vårt eget ansvarsområde vidare kommer ske på nästa
styrelsemöte istället då det nu saknas flera från styrelsen.
§28
Nästa möte 10 maj
Till nästa möte kommer även Camilla Heurén och pratar om kyrkovalet. Detta möte
kommer vara hemma hos JP.
§29
Mötet avslutas
Henrik Andersson förklarar mötet för avslutat och bjuder samtidigt in Robert och Lejla
från unga KRIS. De har varit på Andersberg sedan oktober 2014 och har sedan februari
i år drivit ett samprojekt med kulturförvaltningen. De guidar ungdomar som lever i ett
utanförskap och hjälper dem till en bra fritid. De jobbar med att unga hjälper unga och
fungerar som coacher för de yngre handledarna. De håller bl.a. i breakdance,
streetdance, skapandeverkstad och studieverksamhet. De har också öppnat upp en
lokal som föreningar med ungdomsverksamhet kan ha som sin bas, mot att de ställer
upp vid olika uppvisningar. Nu har de också utökat sin verksamhet med café.
Det finns idag ett 10 tal yngre handledare och intresset ökar för detta. Unga KRIS
verksamhet är från 13-25 år. Det finns också en KRIS för de äldre men där ska man ha
någon "bakgrund". De som kommer till KRIS är de som själva tagit beslut om att de
behöver hjälp. KRIS jobbar med att få ut dem i arbete och in i samhället igen. De håller
många utbildningar där de först och främst får lära sig självkänsla för det är den de inte
har. De placerar ut ungdomarna i praktik och försöker studie-motivera dem.
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_______________________
Ordförande Henrik Andersson

_______________________
Sekreterare Jessica Skog
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