Studiebesök Asylboendet Arena Hotel + Kulturhuset

Protokoll kretsstyrelsemöte
2016-06-02
Närvarande: Henrik Andersson (HA), Staffan Svensson (SS), Jessica Skog (JS) – efter punkt
47, Lennart Bodén (LB), Johanna Pousette (JP), Victor Rundqvist (VR), CK-repr. Iréne Larsson
(IR) samt valberedningens ordförande Lennart Eriksson (LE).
Lämnat förhinder: CK-repr. Barbro Ericsson (BE), Anna Ericsson (AE), CUF-repr. Malin
Forsberg (MF), adj: Henrik Oretorp (HO)
§42
Mötets öppnande
Efter ett intressant studiebesök på asylboendet i Arena Hotel är vi åter samlade på
Kulturhuset och Henrik Andersson förklarar mötet öppnat.
§43
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§44
Uppföljning föregående kretsstyrelsemöte 2015-05-10
Protokollet är utskickat och lades till handlingarna. Kvarstående frågor: Utbetalning av
medlemsavgift till avdelningarna (JP). Stadgarna för Vallås samhällsförening, efter
diskussion på styrelsemötet (LE). Analys lokalkostnader (JP).
§45
Frågor/pågående i förtroendeorganisationen
HA informerade utifrån ett skriftligt underlag från HO om den aktuella parlamentariska
situationen inför kommunfullmäktige 14 juni med beslut om budget 2017 och
planeringsdirektiv inför de kommande åren. Diskussion följde därpå om aktuella
politiska frågor och Centerpartiets ställningstagande under sommartid.
§46
Opinionsfrågor
Diskussion kring att det är viktigt att driva opinionsmässigt positiva frågor.
Skolfrågorna lever och frågorna angående stränder blir återigen aktuella under
sommartid.
§47
Medlemsfrågor
Allmän diskussion.
HA uppmanar alla att tillfråga utlandsfödda om medlemskap i C under juni månad.
 Beslut SS hanterar ej betalda medlemmar.
 Beslut: HA och SS tar fram en medlemsvärvarstrategi.
§48
Rapportering – enligt ansvarsfördelning
- Ekonomi:
JP berättar att det inte hänt så mycket med ekonomin sedan sist. Vi har skickat in en
redogörelse för partistöd till kommunen då vi enligt nya önskemål från kommunen
behöver visa att vi använt partistödet på ett rätt och riktigt sätt. Till nästa år ska vi
tänka på att revisorerna ska skriva något om detta. Om det behövs kan vi göra ett
tillägg till revisionsberättelsen. Kommunen kommer återkomma med information till oss
om vad de önskar ha med i en sådan rapport framöver.
- Kommunikation:
VR informerar om att kommunikationsgruppen haft sitt första möte.
Deltagare var: VR, SS, JS, Fredrik Solvang och Mathias Persson. På
första mötet diskuterades hur gruppen vill jobba. På nästa möte
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kommer gruppen arbeta operativt och då är en av punkterna ortsbladen. Tanken är att
dra nytta av våra företrädare ute i orterna och på det blad som delas ut ska det vara
den lokala centerpartisten på bild. På nästa möte ska kommunikationsgruppen ta fram
design och förslag på vilka som ska vara på varje blad. Uppföljning kommer ske på
Facebook och på hemsidan.
 Beslut: Kretsstyrelsen beslutade att anta följande arbetsbeskrivning för
kommunikationsgruppen (KG):
- KG ska hjälpa förtroendevalda att synas mer
- KG har en operativ funktion, men förtroendemannaorganisationen ansvarar för
budskapet
- KG vill höja kompetensen genom utbildning och praktik
- KG har mandat att anpassa innehållet i ett budskap till de valda
kommunikationskanalerna
- KG tar fram förslag på strategier för kommunikationsinsatser på uppdrag av
kretsstyrelsen.
- Utbildning:
AE har skickat förslag på utbildningsplan via mail den 5/5 med revision den 2 juni.
 Beslut: Kretsstyrelsen beslutar att anta utbildningsplanen med de nya
revideringarna.
§49
Aktiviteter
- VP:
 Beslut: Presidiet får i uppdrag att besluta vilka aktiviteter vi ska vara med på under
sommaren.
- C-nackis:
Diskussion om Centrum vandring, vad gör vi nu + historia, med visning av Bastionen.
Tankarna gick först att göra det till en öppen aktivitet för allmänheten men vi
misstänker att det kan bli för stort.
 Beslut: Presidiet får i uppdrag att ordna en intern C-nackis. Förhoppningsvis kan vi
ta hjälp av Halmstad – Söndrums avdelning.
- Sommarfest:
Intill vidare initiativ, stryker vi planerna på sommarfest.
§50
Rapporter
Vi behövde inte ta upp mötestid med denna punkt då rapporter tidigare gått ut till
styrelsen via mail.
§51
Övrigt
 Beslut: Vi ska skicka ut tackkort till de förtroendevalda tillsammans med ett
presentkort på Glass på Möllegård. JS tar fram lista med information om hur många det
rör sig om.
§52
Nästa möte 1 sept + presidiemöte + sommarmöte
Nästa möte försöker vi hålla tillsammans med Laholm där vi också kan ha en
gemensam grillning. På detta möte kan vi passa på att prata om samarbete kring
kyrkoval samt utbildningar.
 Beslut: HA tar upp förslaget med Laholms styrelse.
 Beslut: LB skickar ut förslag på ett AW möte i sommar med Fotbollsmatch. Allt i ett.
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§53
Mötet avslutas
HA förklarar mötet för avslutat och önskar alla en trevlig sommar.

_______________________
Ordförande Henrik Andersson

_______________________
Sekreterare Jessica Skog
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