Kulturhuset

Protokoll kretsstyrelsemöte
2016-09-01
Närvarande: Henrik Andersson (HA), Staffan Svensson (SS), Jessica Skog (JS), Lennart
Bodén (LB) – efter punkt 58, Victor Rundqvist (VR), Anna Ericsson (AE), CK-repr. Barbro
Ericsson (BE), CUF-repr. Malin Forsberg (MF)
Lämnat förhinder: Johanna Pousette, adj: Henrik Oretorp (HO)
§54
Mötets öppnande
Henrik Andersson hälsar alla välkomna.
Anna o Victor mött handikapprådet på stan vilket resulterade i fortsatt intresse.
§55
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§56
Uppföljning föregående kretsstyrelsemöte 2015-06-02
Protokollet är utskickat och lades till handlingarna.
§57
Frågor/pågående i förtroendeorganisationen
HA läser information från Henrik O och diskussion uppstår kring det politiska läget.
Diskussion kring behovet av en media-plan beroende på den parlamentariska
situationen och i äldrefrågan.
 Beslut: Vi ger kommunikationsgruppen i uppdrag att ta fram en mediaplan kring
detta.
§58
Opinionsfrågor
Diskussion kring huruvida rättsosäkerheten sprider sig med alla ofredande och om vi
ska bemöta detta politiskt. Det går skilda meningar om huruvida vi är otryggare i
dagens samhälle. BRÅ menar att det är tryggare.
På Kommunfullmäktige den 27/9 kommer det vara en debatt om jämställdhet i en
timme. Vi borde föregå mötet och göra en kortare film.
 Beslut: Kretsstyrelsen ger kommunikationsgruppen i samarbete med
jämställdhetsgruppen i uppdrag att se om det finns underlag för initiativ i denna debatt.
§59
Kyrkovalet
Valberedningen, under ledning av Lennart Eriksson, har varit i kontakt med 20
personer. Av dessa 20 är det 5 personer som ställer upp:
Till stiftet: Camilla W Heurén, Ewy Henriksson, Kjell Helgesson (med förbehåll att det
måste bli majoritetsskifte i Halmstad), Anna Ginstmark och Karin Ring. Ewy, Anna och
Karin ställer dessutom upp till kyrkomötet.
KS noterar att det kommit fram kandidater och kompletterar med Anna Ericsson som
kandidat till både stift och kyrkomöte.
§60
Valplan 2018
Vi tror på konceptet att komma igång tidigt med valplanerna och vill ta fram en valplan
så fort som möjligt. Valplanen är inte fast, men ligger till grund för fortsatt valarbete.
Det är kretsstyrelsen som har ansvaret för valplanen.
 Beslut: Kretsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp tillsammans med förtroendevalda för
att arbeta fram med ett förslag till en valplan. Beslut ska sedan ske i
Kretsstyrelsen den 1 december, med delrapportering i oktober.
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Gruppen ska bestå av 3 från styrelsen och 2 från förtroende gruppen.
Kretsstyrelsens medlemmar blir JS som sammankallande, SS och VR. HA ger uppdrag
till Henrik Oretorp att välja ut 2 från förtroendegruppen.
Medskick:
- Tänk delaktighet från medlemskåren
- 2018 är begreppet från riks bara Närodlad politik
- Vi behöver fiende för att vinna röster
- Tänk nytt när nu valplan tas fram den behöver inte vara utformad på samma sätt som
2014 och 2010.
- Rangordna inte medier – vi vinner på bredden.
- Vi ska planera men vara flexibla.
- Förra året var Kretsstyrelse och Valkommitté samma grupp. Vi tycker att det
fungerade bra, men valberedningen har åsikter emot att arbeta så. Det kan vara så att
medlemsorganisationen blir lidande om Kretsstyrelsen är valberedning. Vi behöver
bredda oss. Vi bör fundera på kommunikationsgruppens funktion i detta, det finns för
och nackdelar att använda existerande grupp.
§61
Utbildning 7/9 Strategisk planering
Utbildningen kommer att hållas ihop med Laholm, tyvärr kan inte Hylte vara med.
Det är hitintills 21 deltagare. Laholm har bjudit in bredare och fått 14 deltagare. Vi har
bjudit in KF grupp och kretsstyrelsen och är hitintills bara 10 deltagare. Utbildningen är
högt prioriterad därför uppmanas alla att försöka omprioritera. HA kommer ta upp det
låga deltagandet från KF gruppen med Henrik Oretorp imorgon.
§62
Rapportering – enligt ansvarsfördelning
- Ekonomi:
JP har tyvärr förhinder idag, varför vi ger henne uppdrag att komma med en skriftlig
rapport via mail.
Boulehallen vill ha sponsring. 3000 kr / år. Vi är en av 70 skyltar och vi syns inte.
 Beslut: att verkställa föregående års beslut om att inte fortsätta med sponsringen.
- Kommunikation:
HA informerar att HO håller på att skriva ”Halvtidsbrevet”. Detta borde göras i
samarbete med kommunikationsgruppen främst för att avlasta HO. Ledamöter i de
olika nämnderna har fått ge synpunkter på brevet. Ortsansvariga ska vara behjälpliga
när det gäller att dela ut detta. Detta ska kombineras med att vi delar ut brevet och
syns i orterna.
MF berättar om de olika nivåerna som riks har på sina hemsidor. 1, 2 o 3. Vi har valt
nivå 2 för att det fungerar som det gör idag. MF håller kontakten med de kringliggande
kretsarna som kör nivå 3 för att få input, vi kan ha som mål att senare byta till nivå 3
då får vi ännu större ansvar för hemsidan. MF kommer ha ett möte med Mathias för att
lära sig hur man lägger upp information på hemsidan. Förslag från Malin är också att
alla som har sitt namn på hemsidan ska ha en liten bild på sig själv. Nya sidan kommer
i oktober eller november.
 Beslut: MF tar fram ett förslag på vad som ska vara med på nya hemsidan. MF får
fria händer att sätta ihop en grupp till sin hjälp, förslagsvis Mathias Persson och Fredrik
Solvang.
VR har skapat centerkartan och visar upp den. En Googlekarta som kan bakas in i
hemsidan där vi kan märka ut platser som C har gjort något för eller har åsikter om.
Det är väldigt lätt att editera och lägga till nya mål. Kommunikationsgruppen och HO
borde få rättigheter att uppdatera detta. Det är oklart om vi kan inbaka
detta på hemsidan när vi ”bara” är nivå 2 och inte 3. Det vet vi inte än.
 Beslut: VR kommer med förslag på nästa möte.
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Medskick: Kan man ha ett öppet klotterplank till detta så medborgare får lov att tycka
till? Man kan ha två kartor där synpunkterna kan samlas in på kopian.
§63

Aktiviteter

-

Bemanning på aktiviteter:
Hur får vi ihop det med förtroendevalda, organisationen och medlemmar. Alla ska få
vara med.
HA pratat med HO och Jenny Axelsson. Det ska vara de politiska företrädarna som
utgör kärnan och så fyller vi på med kretsstyrelsen och avdelningar och
medlemmar. Vi måste bli bättre att planera det här för ett helt år och tillsätta
förtroendevalda. Jenny Axelsson kommer lägga ett förslag på folk från förtroende
organisationen och vi lämnar in vilka aktiviteter vi ska ha. Vi ser sedan till att bjuda
in fler.

-

Höstmöte 3 okt:
 Beslut: JS och SS får i uppdrag att ordna ett Höstmöte.

-

Kulturnatt+Pride: 29 sept o 1 okt.
 Beslut: Malin kontaktar Ann-Sofie Cordes samt Jenny Håkansson som ledamöter
i kulturnämnden, och frågar om de kan dra i aktiviteten.

§64
Rapporter
21/9 har Centerkvinnorna höstmöte kl 18.30 på hembygdsgården i Eldsberga.
Margareta Persson pratar matbord.
Tyvärr kom det endast en centerpartist på bryggeriträffen och Centerkvinnorna hoppas
givetvis på större deltagande denna gång.
§65
Övrigt
- Info om att Lennart Bodén börjar arbeta åt distriktet idag. Anställd 50 % månadsvis i
6 månader, förhoppningsvis längre. Skal bl.a. jobba med Fälldin-utställningen och 100
års jubileet.
- Handikapprådets ordförande + vice ordförande vill komma till kretsstyrelsen. Kanske
kretsstyrelsen kan åka till dem nästa gång och förlägga kretsstyrelsemöte och
studiebesök där.
 Beslut: AE frågar Handikappsrådet om det är möjligt att ha ett möte hos dem nästa
gång.
- Jul-variant till kretsstyrelsen.
 Beslut: AE tar på sig att ta fram ett förslag
- Förrådet
Det är ett problem idag med att vi inte kommer åt sakerna utanför kontorstid.
 Beslut: Det finns ett rum hos Henrik A på stationen där vi kan ha de viktigaste
sakerna. SS tar ansvar för att de viktigaste sakerna flyttas över till HA.
- Uppvidinge, vår vänort i Småland har bjudit in oss den 15 okt eller 16 okt.
 Beslut: HA åker dit, LB kan också följa med. SS och MF är intresserade men vet inte
om de kan.
- Vi borde ha beachflag när vi är på medlemsgruppmöte!
- Representant på frukostmötena med MiH. Det kostar ca 1000 eller 1500 per år, då får
vi anmäla en fast person som syns varje gång med namnskylt. Den som står som
anmäld kan ta med sig en gäst per gång.
 Beslut: Vi tänker över erbjudandet och tar beslut nästa gång. Anna kan ta på sig att
gå.
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§66
Nästa möte 13 oktober + presidiemöte
Presidiemöte blir den 6 oktober, JS skickar inbjudan.
§67
Mötet avslutas
Vi summerar mötet med att det har varit ett bra möte, dock borde vi inte behöva lägga
så mycket tid på genomgång av dagordningen. Önskemål är också att vi har en fika
paus mitt i mötet och turas om att ta med fika. AE erbjuder sig att ta med fika till nästa
gång.
Härefter förklarar HA mötet för avslutat.

_______________________
Ordförande Henrik Andersson

_______________________
Sekreterare Jessica Skog
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