DHR lokaler, Nässjögatan 10

Protokoll kretsstyrelsemöte
2017-01-19
Närvarande: Staffan Svensson (SS), Lennart Bodén (LB), Anna Ericsson (AE), Jessica Skog
(JS), Johanna Pousette (JP), CUF-repr. Malin Forsberg (MF), CK-repr. Barbro Ericsson (BE),
Victor Rundqvist (VR), adj: Henrik Oretorp (HO)
Lämnat förhinder: Henrik Andersson (HA)
§93
Mötets öppnande
DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) styrelse i Halmstad-Laholm hälsar oss
välkomna till deras lokaler och berättar om deras verksamhet. Därefter finns det tid för
att utbyta erfarenheter och åsikter innan Vice ordförande SS tackar för att vi får vara i
deras lokaler och öppnar kretsstyrelsens möte.
§94
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med några tillägg under övrigt: motionsförslag,
distriktsstämma, kommundagar.
§95
Uppföljning föregående kretsstyrelsemöte 2016-12-01
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.
§96
Frågor/pågående i förtroendeorganisationen
HO berättar om äldreboendefrågor och förhandlingar som pågår samt att bostadförsörjningsprogrammet är på väg upp till beslut.
HO meddelar idag även styrelsen att han inte ställer upp till omval och att han är
beredd att stiga av till sommaren för att låta en efterträdare få möjlighet att komma in.
Det behövs därför ett fyllnadsval.
 Beslut: Kretsstyrelsen beslutar att ordinarie valberedningen ska utgöra
nomineringskommitté inför fyllnadsval av kommunråd. Extra krets-stämma ska utlysas
för detta val.
§97
Opinionsfrågor
VR berättar om diskussioner kring ambulerande försäljning i Halmstad.
§98
Rapportering – enligt ansvarsfördelning
- Ekonomi
Bokslut: Vi gör ett bättre resultat än förväntat och har en god kassa.
Budget: Diskussion förekommer.
 Beslut: Att öka pengar till kyrkovalet och avsätta 15.000, där 10.000 får fritt
förfogas av vår kyrkopolitiska sektion (Ewy, Camilla o Christer) i samråd med
kretsstyrelsens kassör.
- Valplan:
JS presenterar Valplanen som är framtagen av en grupp som bestått av: JS, SS, VR,
Jenny Axelsson, Fredrik Solvang och Helena Nöjd. Gruppen har haft 3 möten med bra
diskussioner. Valplanen tas emot positivt av styrelsen. Diskussion uppstår kring de
politiska prioriteringarna.

 Kretsstyrelsen ställer sig bakom den valplan som nu ligger och
lämnar därmed över det till den nya styrelsen, men ber den nya
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styrelsen se över de politiska prioriteringarna.
- Verksamhetsplan:
JS presenterar ett första utkast för verksamhetsplanen. Första delen är den långsiktiga
planen över hela mandatperioden som togs redan 2015. Andra delen är specificerad för
kommande verksamhetsår med tema Valupptakt. Tredje delen är en Aktivitetsplan över
de aktiviteter som redan nu är planerade och kan kommuniceras ut till medlemmarna
på årsmötet. Diskussion uppstår.
 Beslut: Ytterligare små revideringar görs av Jessica och åsikter samlas in över
mailkommunikation.
- Verksamhetsberättelse: JS genomgår Verksamhetsberättelsen. Små justeringar görs.
- Aktivitetsplan:
Vi tar fram en övergripande aktivitetsplan som följer med Verksamhetsplanen. Mer
utförlig plan lämnas över till nya styrelsen för diskussion på kick-off.
- Hemsida:
MF efterfrågar fortfarande pressbilder från styrelsen. MF tar kontakt med Anne på
distriktet för att få kontaktuppgifter till alla avdelningar och nätverk.
- Kommunikation:
Senaste filmen är ”Vi bygger Halmstad”. Denna film har som vanligt gett många
visningar.
Victor informerar också om att vår omslagsbild på Facebook kommer bytas.
§99
Aktiviteter
- Årsmöte:
Ansvariga för årsmötet är: JS, MF och AE.
Medskick från styrelsen: Kom ihåg att stämma av med Lennart Eriksson. Victor vill
gärna göra ett kommunikationsbokslut. Vi ska ha en levande verksamhetsberättelse,
kanske VR kan ta upp sitt kommunikationsbokslut då.
- Kick-off:
För att styrelsen ska få ett bra samarbete och kunna ta långsiktiga planer föreslås att
det hålls en kick-off för styrelsen även år 2017. Datum för detta blir den 17-18 mars.
§100
Rapporter
Information från CUF att Molly avgår som distriktsordförande och MF kommer ställa upp
till val.
§101
Övrigt
- Valnämndens informationsmöte 26/1 mellan kl 18-20
Informationsmöte om det ska vara en eller två valkretsar. Varken HO eller JA kan delta
detta datum.
 Beslut: VR åker på detta möte.
- Motionsförslag
JS har mailat ut info att vi ska ha motioner senast 2 feb.
- Anmälningar till Distriktsstämma
Vi har tidigare fått synpunkter på förfarandet av att hitta ersättare av
ombud till distriktsstämman. Det har tidigare varit omudens eget
ansvar att ordna ersättare, vilket fått till följd att alla i första hand
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kontaktar första namnet på listan med möjliga ersättare.
 Beslut: Jessica skickar ut info mail till alla ombud med information om att eventuella
förhinder ska meddelas till styrelsen. JS kontaktar därefter ersättare.
- Kommundagar
VR informerar att han kommer ta fram en film med det gäng som åker på
kommundagarna från Halmstad.
§102

Nästa möte 9 februari

§103
Mötet avslutas
SS förklarade styrelsemötet för avslutat.

_______________________
Ordförande Staffan Svensson

_______________________
Sekreterare Jessica Skog
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