Kulturhuset

Protokoll kretsstyrelsemöte
2016-10-13
Närvarande: Henrik Andersson (HA), Staffan Svensson (SS), Victor Rundqvist (VR), Lennart
Bodén (LB), Anna Ericsson (AE), CUF-repr. Malin Forsberg (MF), CK-repr. Irene Larsson (IL)
Lämnat förhinder: Jessica Skog (JS), Johanna Pousette (JP), adj: Henrik Oretorp (HO)
§68
Mötets öppnande
Ordförande Henrik Andersson förklarade mötet öppnat.
§69
Godkännande av dagordningen
Beslöts godkänna dagordningen med tilläggen lokal, aktivitetskalender,
möteskalendarium 2017, Uppvidinge, marknadsföreningen
§70
Uppföljning föregående kretsstyrelsemöte 2015-09-01
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. HA
meddelade att han lämnat namnlista, utifrån valberedningens arbete och diskussion i
styrelsen inför förnomineringen till kyrkovalet.
§71
Frågor/pågående i förtroendeorganisationen
Punkten lämnades utan någon längre diskussion då varken HO eller JA var närvarande.
§72
Opinionsfrågor
Punkten bordlades till nästa sammanträde gällande exempelvis Agenda 2025 och
Centerpartiets budgetmotion.
§73
Rapportering – enligt ansvarsfördelning
- Ekonomi:
JP har rapporterat att budgeten med ett överskottsmål på ca 210 000kronor ser ut att
hålla.
Frågan om styrelsens kostnadsersättningar samt ev. förråd bordlades till nästa
sammanträda.
- Valplan:
HA rapporterade om det pågående arbetet med valplanen enligt information från JS i
egenskap av sammankallande i arbetsgruppen.
§74
Kommunikationsdiskussion
MF vidsade förslag till ny hemsida, till allas gillande. Nuvarande sida släcks ned och ny
sida publiceras den 15 november. En längre diskussion vidtog, bl.a. gällande en
medieplan för äldrefrågor och skolfrågor.
- VR har i uppdrag att ta fram denna plan till nästa styrelsesammanträde.
- Presidiet levererarförslag på aktivitetskalender senast 1 december.
- JS uppdaterar verksamhetsplanen.
§75
Årsmöte
HA kollar plats. Riksdagsledamot Kristina Yngwe inbjuds i första hand som talare.
§76

Aktiviteter
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-

Pub-Cnackis 18 okt:
Det blir med Quiz på Fox and Anchor dit även andra partier är inbjudna. Styrelsen
uppmanades delta.

-

Organisationsträff:
Organisationsträff hålls i november.

-

Cnackis 8 november:
Ska hållas med tema allmän politik, bl.a. mot bakgrund av Sverige, läget i
omvärlden och presidentvalet i USA.

-

Kampanj ”samtal med…”:
HA anmäler kretsen till kampanjen.

§77
Rapporter
Muntlig diskussion kring bland annat Pridefestivalen hölls.
§78
Övrigt
- Marknadsföreningen. AE kollar förutsättningarna för medlemskap.
- Kalendarium 2017. Diskussion fördes.
- Besök i Uppvidinge. HA återkommer med förslag till besök i början av 2017.
§79
Nästa möte 1 december
Beslöts hålla nästa möte med kretsstyrelsen i Kulturhuset, torsdagen den 1 december
17.30. VR och MF ordnar fika.
§80
Mötet avslutas
HA mötet för avslutat.

_______________________
Ordförande Henrik Andersson

_______________________
Sekreterare Lennart Bodén
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