Kulturhuset

Protokoll kretsstyrelsemöte
2016-12-01
Närvarande: Henrik Andersson (HA), Staffan Svensson (SS), Lennart Bodén (LB), Anna
Ericsson (AE), Jessica Skog (JS), CUF-repr. Malin Forsberg (MF), CK-repr. Irene Larsson (IL),
Johanna Pousette (JP), adj: Henrik Oretorp (HO)
Lämnat förhinder: Victor Rundqvist (VR)
§81
Mötets öppnande
Ordförande Henrik Andersson förklarade mötet öppnat.
§82
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg för lokal under ekonomi samt julbord under
övrigt.
§83
Uppföljning föregående kretsstyrelsemöte 2016-10-13
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.
§84
Frågor/pågående i förtroendeorganisationen
HO berättar vad han och förtroendeorganisationen arbetar med just nu. HO kommer
också tillsammans med Jenny Axelsson att ha utvecklingssamtal med alla
förtroendevalda.
§85
Opinionsfrågor
Diskussion kring nedläggning av bibliotek och hur C i kulturnämnden arbetat.
Kommunikationsgruppen kommer ta tag i detta. Malin tar kontakt med Ann-Sofie om
innehållet i denna kommunikation.
Ytterligare diskussion om placering av 7-9 årskurserna i Getinge eller Harplinge. HO
avvaktar partiets hållning i frågan.
§86
Rapportering – enligt ansvarsfördelning
- Ekonomi:
Vi följer budget väl, lite mer än budgeterat på intäktssidan. På kostnadssidan ligger vi
bra till än så länge, men då har vi ännu inte betalt löner och sociala avgifter. Vi har
också en kommande utgift gällande kopiering för halvitdsuppföljningen av ortsbladen.
Diskussion kring kostnadsfördelning fördes.
 Beslut: De avsatta 12000 kr ska delas upp med 1000 kr för alla 9
styrelsemedlemmarna samt ytterligare 1500 kr vardera till ordförande och vice
ordförande.
Diskussion kring lokal för Centerpartiets aktiviteter
Halmstad Arena är bokad preliminärt till gruppmötena. Det kostar 216 kr i timmen.
Första medlemsgruppsmötet kan vara i nya lokalerna på Örjansvall. Styrelsen tillstyrker
detta. Ytterligare möjligheter till lokal att tillgå är: Biblioteket, Café Österskans samt
SV. Styrelsemöte kan varannan gång ligga på andra platser, i samband med
studiebesök. Vi kan också ha Hemma hos möte. Medlemsgruppmötena budgeteras
framöver till 500 kr per gång.
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- Valplan:
Vi borde varit längre, men vi ligger inte efter. Vi har en del att göra till nästa
styrelsemöte. JS som är sammankallande rapporterar att arbetsgruppen tyvärr inte haft
något möte än. Vi behöver också utöka gruppen med minst en person. Helena Nöjd
kom upp som förslag. JS kontaktar Helena Nöjd. 19 januari ska gruppen ha ett förslag
framme, så att nuvarande styrelse kan godkänna och sedan lämna vidare till den nya
styrelsen. Vi ska kalla dokumentet en ”Preliminär Valplan”, för att understryka att den
kan revideras.  HA tar reda på när RO:s Målgruppsanalys ska vara klar och mailar ut
information till oss.
- Verksamhetsplan:
JS tar fram. Vi har en bra struktur i grunden. Ska vara klar till den 19 januari.
Korrespondens via mail.
- Aktivitetsplan:
Presidiet ansvarar för aktivitetsplanen. Den ska vara klar den 19 januari. HA har
påbörjat och har det mesta klart.
Diskussion om innehåll där bl.a. följande förslag kom upp: Tallship 2017, Bondens
marknad, Cnackisar ute i orterna, Cnackis på en helg. 2 fasta Cnackisar i planen, resten
får ”poppa upp”.
 HA skickar det han har till Jessica, som sedan färdigställer.
- Hemsida:
MF håller på att uppdatera sidan, hon saknar fortfarande bilder på styrelsen och
uppmanar alla att skicka in.
MF meddelar också att från den 28 november övergår centralen till Connect som blir
det nya intranätet.
 MF ser till att personnr inte visas på det konstituerande protokollet.
- Kommunikation:
MF meddelar att kommunikationsgruppen har haft sammanträde. Film om äldreboende
är på gång. De pratar om att göra ett aktivitetshjul där de jobbar tätt med
förtroendemannagruppen. Talar de förtroendevalda om VAD de vill få ut så hjälper
kommunikationsgruppen till med att få ut det.
§87
Aktiviteter
- Årsmöte:
Årsmöte hålls på Kvibille gästis. Inbjudan har gått ut i Hallandsbygden. Kvibille gästis
fixar mat. Kristina Yngve kommer och gästar oss. Vi kommer också välkomna våra nya
medlemmar. Vi har fått ca 20 nya medlemmar. Vi intervjuar någon av de nya. Vi
använder samma koncept som förra året med en levande verksamhetsberättelse.
 Ansvariga för årsmötet är: JS, MF och AE.
§88
Kyrkovalet
 Beslut: Kretsstyrelsen avsätter 10 000 kr till kyrkovalet. Avdelningar kan ansöka om
pengar från Kretsen för kyrkovalsaktiviteter..
§89
Rapporter
- Höstmöte för CK i september. Margareta Persson pratade om sin kokbok. Ca 25
medlemmar kom på mötet.
- Harplinge / Steningen avdelningen har möte 10 januari om skolfrågan och kyrkovalet.
- CUF o CS skickar en rapport mail-ledes.
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§90
Övrigt
Diskussion om medlemskap i Marknadsföreningen i Halmstad.
 Beslut: Kretsstyrelsen beslutar att inte bli medlemmar utan istället låta Henrik
Oretorp ta med en gäst från medlemsorganisationen på sitt medlemsskap. Det går
också att köpa till en enkel biljett om det finns extra intresse. Kretsstyrelsen ska
organisera vem som följer med HO. Nästa möte är 26 januari.
Diskussion och funderingar kring Valorganisation:
Kretsstyrelse och Valkommitté var samma personer i förra valet, men då var vi också
en större styrelse. På förra årsmötet presenterade valberedningen att de inte önskar att
dessa grupper består av samma personer. Det är dock kretsstyrelsen som beslutar om
detta. Det är viktigt att det finns nyckelpersoner i både valkommitté och kretsstyrelse.
Exempelvis kan vice ordförande sitta med i båda grupperna.
Julbord med styrelsen
Det är svårt att hitta tid innan jul, så frågan om ett arrangemang med styrelsen
bordlägges till nästa år och handlägges av presidiet, förslagsvis en after work.
§91

Nästa möte 19 januari

§92
Mötet avslutas
HA förklarade styrelsemötet för avslutat.

_______________________
Ordförande Henrik Andersson

_______________________
Sekreterare Jessica Skog

Protokoll fört vid Kretsstyrelsemöte 2016-12-01, C i Halmstads kommunkrets
Sida 3 av 3

