Flaggskeppsvägen 6 hos Johanna

Protokoll kretsstyrelsemöte
2016-05-10, hemma hos Johanna Pousette
Närvarande: Henrik Andersson (HA), Staffan Svensson (SS), Jessica Skog (JS), Lennart
Bodén (LB), Johanna Pousette (JP), Anna Ericsson (AE), Victor Rundqvist (VR), CUF-repr. Malin
Forsberg (MF) via Skype, adj: Henrik Oretorp (HO)
Lämnat förhinder: CK-repr. Barbro Ericsson (BE)
Övriga närvarande: Camilla Wideplam Heurén
§30
Mötets öppnande
Henrik Andersson förklarar mötet öppnat.
§31
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§32
Uppföljning föregående kretsstyrelsemöte 2015-04-10
Protokollet är utskickat. Inga kommentarer och protokollet läggs till handlingarna. HA
meddelar att han har haft kontakt med Unga Kris och Handbollsandan. De är mycket
nöjda. Vi spånar kring ämnet: Kan vi värva någon? Värvning viktigt inför nomineringen
2017 - valet 2018.
 Beslut: Tema för nästa styrelsemöte blir medlemsvärvning
§33
Frågor/pågående i förtroendeorganisationen
Vi diskuterade frågor
- Vattenfrågan: HO har haft möte med Johan Heurén och Peter Feuerbach. Riktlinjer för
vattenfrågan - vi ska försöka komma framåt i denna fråga med Laholms kommun vilket
är på gång. HO ska försöka samla vattenråd för avstämningsmöte en gång per år.
- Vattenskyddsområdena:
Styrelsen bör initiera ett möte under året där vi bjuder in politiker, LBVA, HS Halland,
vattenråden med fler. Centerpartiet ska inte stå som avsändare men vara tydliga med
att vi står bakom vikten av att ta tag i vattenfrågan i kommunen.
 Beslut: SS ansvarig för att ett möte kommer till stånd.
-Budgetarbetet. -75 miljoner i budgeten vilket ger ett prekärt läge. Pengar finns för
drift av äldreboende för 2018. Ny skola i Getinge klart, 2019 finns det pengar avsatta
för detta.
Tätortsutveckling finns det pengar avsatta för. Ny toa i centrum klart. 25, 25, 50
miljoner ska kommunchefen hitta i besparingar ffrån och med 2015 och framåt.
- Filminspelning: Graf och Rosén spelar nu in en film om Halmstad. Vi kommer fram till
att det är bra att vi gör en egen film för att visa vad Centerpartiet har för viktiga frågor.
Vi vill lyfta fram bl.a. landsbygden men ska ändå inte glömma staden.
 Beslut: Victor tar ett möte med HA för att bestämma hur, när och innehåll för detta.
Till sin hjälp försöker han få Mathias Persson.
§34
Opinionsfrågor
Hallandstrafiken, HO. Reseplaneringen revideras var fjärde år, nu.
Skolbussar samordnas i största möjliga utsträckning med kollektivtrafik.
Diskussion kring skolfrågan. Östergårdsskolan är ett exempel på en
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skola med stora problem med mycket oroligheter bland eleverna och många lärare
slutar. Camilla Héuren vår ledamot i BUN har nyligen varit där.
Ökandet av bostadsbyggandet i både centralort och tätorter är en mcket viktig och
aktuell opinionsfråga. Kretsstyrelsen har ambitionen att genomföra fler
opinionsbildningsaktiviteter.
§35
Kyrkovalet
Camilla W Heurén (CH) besöker vårt möte för att berätta om det kommande
kyrkovalet. CH är utsedd att representera Halmstad kommun, tillsammans med Ewy
Henriksson i distriktets kyrkopolitiska sektion. För denna sektion är Ulla Richardsson
ordförande. Information, tankar och tips från CH:
- Kyrkovalet är den 17/9-2017. Se detta som ett bra
”genrep/valförhöjare/språngbräda” inför valet 2018.
- Kretsen är ansvarig för val till kyrkofullmäktige i pastoratet. Distriktet ansvarar för
Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.
- Varför politik i kyrkan?
o Eftersom kyrkan är lagreglerad och dessutom förvaltare av ett stort
kulturarv.
o Vill vi ha en öppen folkkyrka behöver politiken vara med som folkligt
demokratiskt inflytande.
o För att inte Sverigedemokraterna ska lyckas norpa åt sig för stort inflytande
över kyrkan.
- Det är svårt att få folk att rösta. Till kyrkovalet har man rösträtt från 16 år.
- Det är inte självskrivet att man har en lista från partiet, men Centerpartiet brukar
ha detta. Vissa centerpartister ställer upp på församlingslistor istället.
- Överväg samarbete med Laholms krets.
 Beslut: HA kontaktar Ove Bengtsson för att höra om intresse finns för
samarbete.
- Administrativa resurser behövs till valet. Förra året hjälpte Vera till.
 Beslut: Vi ska ha en kyrkovalsgrupp med representant från styrelsen.
o AE blev tillfrågad och ska tänka på detta till nästa styrelsemöte. Förslag på
ytterligare personer till gruppen är: Lennart Eriksson.
o HA ska be valberedningen om hjälp att hitta folk som kan hjälpa till med
kyrkovalet.
o På nästa medlemsgruppmöte ställer vi frågan om vilka som kan vara
intresserade att vara med i denna grupp samt vilka som eventuellt är
intresserade av att bli nominerad till en lista.
- Förnominering kommer ske till hösten via Hallandsbygden. Man får lov att nominera
sig själv.
- Vi behöver avsätta pengar till valet. Förra gången avsattes 10.000 kr.
 Beslut: JP ska ta hänsyn till detta i budgeten för 2017.
- Sociala medier kommer troligtvis vara viktiga även i kyrkovalet.
 Beslut: VR kommer hjälpa kyrkovalsgruppen med kommunikationen.
§36
Rapportering – enligt ansvarsfördelning
- Ekonomi:
Vi ligger bra till mot budget med ca 85000 högre positivt resultat. Framförallt är det på
annons och kommunikation vi inte använt alla pengar ännu.
 Beslut: Utbetalning till avdelningarna ska ske redan nu.
Vi diskuterar lokalkostnader. Hitintills har vi lagt ca 12000 kr på möten. Då är det
inklusive gruppmöte, men exklusive lokalkostnader för hyra av kulturhuset. Vi har ännu
ej sett räkning för detta. Diskussion sker om fikakostnader och lokaler.
 Beslut: Eftersom kostnaden kommer bli högre än idag om vi skaffar
lokal väntar vi med den utgiften tills arbetet med valet 2018 startar.
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Frågan bordlägges därmed till nästa år.
- Kommunikation:
Uppdraget för gruppen är stort och det behövs en operativ kraft, någon som får
materialet och ser till att det kommer ut i alla kanalerna. Mathias Persson är tillfrågad
och har tackat ja till att ta på sig den rollen.
 Beslut: JS och SS kommer starta upp kommunikationsgruppen och tillsammans med
gruppen komma fram till arbetssättet.
VR presenterade ”Centerkartan” där platser som påverkats av Centerpartistiska beslut
märkts ut. VR vill göra en liknande på Halmstadnivå.
 Beslut: VR tar en diskussion med HO om detta.
- Medlemsfrågor:
Nu har SS och JS fått rättigheter till medlemsregistret.
Det har tyvärr varit ett missförstånd angående de som ej betalt medlemsavgiften. Vi
har trott att RO kommer ringa runt till alla, men tydligen skulle vi i så fall ha bett om
denna tjänst. Vi måste därför följa upp på detta själva.
 Beslut: HA har en lista från förra året, den skickas till SS som då kan jämföra och ta
fram vilka som ännu ej betalt.
- Utbildning:
AE har skickat mail den 5/5 med information om att beslut först kan tas efter den 18/5
då AE ska träffa Gunvor. AE och Barbro har redan haft ett möte med Gunvor.
Vidare informerar AE att Jenny Axelsson får med sig en ”sidekick” till politikerskolan.
Det är en arabisk tjej som tidigare varit aktiv i CUF.
 Beslut: AE skickar ut förslag till utbildningsplan via mail och beslut tas genom att
ALLA besvarar mailet.
§37
Aktiviteter
- VP:
Vi har som mål att utveckla samarbetet med både CUF och CK. Tyvärr lyckades ingen
av oss komma på CK aktiviteten på Halmstad brygghus. Mycket beklagligt. Tyvärr är
inte CK representerade på mötet idag.
För att öka samarbetet med CUF behöver vi information om deras aktiviteter. Vi borde
också samarbeta bättre med utbildningar.
 Beslut: MF ska återkomma med vilka aktiviteter CUF har i slutet av maj och början
av Juni. MF ska också se om hon hittar någon från CUF som kan jobba tillsammans med
AE för utbildningar.
- C-nackis:
Efter gruppmötet torsdagen den 19 Maj är det Pub C-nackis igen. Vi beslutar att vi
denna gång möts på Zigges garage.
 Beslut: JS ansvarar för detta, hon ska be Jenny skicka ut injudan. JS ska boka bord
på Zigges.
§38
Rapporter
Vi behövde inte ta upp mötestid med denna punkten då rapporter tidigare gått ut till
styrelsen via mail.
§39
Övrigt
Vi hade en kort uppföljning av Kickoffen där alla fick berätta kort hur
de tänkt sig att jobba vidare med sitt ansvarsområde och vad de har
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för mål.
§40
Nästa möte 2 juni
Vi kommer försöka ha studiebesök till vartannat möte. Nästa möte är det därmed dags
igen. Vi vill förlägga detta till Vallås och ett besök på asylboendet för att träffa anställda
samt eventuellt en utvald grupp av de som bor där. Syftet är att få höra deras åsikter
om hur det är att arbeta och bo på stället. Möjligtvis blir det svårt att få prata med de
boende, men målet är att åtminstone få prata med de anstälda.
 Beslut: JS kontaktar asylboendet och frågar om det är möjligt att vara där. HA
försöker ordna med lokal på Vallås där vi senare kan hålla mötet och eventuellt få dit
ytterligare någon talare.
§41
Mötet avslutas
HA tackar för ett trevligt anordnat möte.

_______________________
Ordförande Henrik Andersson

_______________________
Sekreterare Jessica Skog
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