Telefonmöte

Protokoll extra kretsstyrelsemöte
2017-02-27
Närvarande: Camilla Widepalm Heurén (CWH), Staffan Svensson (SS), Jessica Skog (JS),
Lennart Bodén (LB), Anna Ericsson (AE), Victor Rundqvist (VR), Henrik Salomonsson (HS),
Fredrik Solvang (FS), Helena Nöjd (HN), adj: Henrik Oretorp (HO) endast med till start §11
Lämnat förhinder: CK repr: Barbro Ericsson (BE), CUF repr: Malin Forsberg (MF)
§9

Val av sekreterare
Jessica Skog, ordinarie sekreterare valdes.

§10
Val av justerare
Helena Nöjd väljs till justerare
§11
Förslag Nomineringskommitté
På årsstämman valdes ingen nomineringskommitté utan endast en nomineringsgrupp.
På den extrainsatta stämman den 14/3 behöver vi därför välja en
nomineringskommitté. Styrelsen vill lägga fram ett förslag på en kommitté som består
av 6 personer fördelat med hänsyn till ålder, kön och ort. En förutsättning för att få
vara med i kommittén är att man inte själv ställer upp i valet.
HO informerar hur processen såg ut föregående val, därefter lämnar HO mötet.
 Beslut:
Presidiet får i uppdrag att tillfråga följande 6 personer:
Kjell Helgesson, Åled
Alf Andersson, Getinge
Johanna Pousette, Karlstorp
Henrik Oretorp, Rävinge
Cathrine Thorin, Harplinge
Ida Andersson, Halmstad
För att få ihop 6 personer till gruppen får Presidiet vid behov även tillfråga:
Liane Persson, Simlångsdalen
Ewy Henriksson, Kvibille
Charlotte Ljungberg, Steninge
Ann-Sofie Cordes, Steninge
När presidiet fått ihop 6 namn tas beslut av kretsstyrelsen via mail.
§12
Kallelse till extra stämman den 14/3, datum samt hur hanteras
medlemmar utan e-post?
Kallelse ska ut senast 8 dagar innan stämman, det vill säga måndagen den 6 mars. SS
informerar om att vi idag har 450 medlemmar och att hälften av dessa inte har någon
e-post adress. Vid tidigare kallelser har styrelsen hanterat detta genom att kalla via
Hallandsbygden som går ut till alla medlemmar. Denna gång hinner vi inte det.
 Beslut: Denna gång skickar vi kallelse via brev till dem som ej angett e-post adress.
- CWH beställer etiketter via distriktet
- LB + SS skriver ihop en kallelse
- SS ordnar frimärke
- SS, LB, JS och FS hjälper till att göra utskick som ska postas senast fredag 3 mars.
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§13
Ekonomiansvarig i kretsstyrelsen
Kretsstyrelsen beslutar att göra ett omval av ekonomiansvarig. Detta beslut blir ett
tillägg till det konstituerande protokollet § 5b samt § 6.
 Beslut: Kretsstyrelsen beslutar att välja Henrik Salomonsson, 720213-2754 till
ekonomiansvarig. Som firmatecknare, teckningsrätt för avtal, bank- och postgiro
ersätts därmed Helena Nöjd med Henrik Salomonsson.
§14
Avslut
CWH avslutar mötet och passar på att ge information om Centerpartiets
landsbygdskommitté. SV anordnar en workshop den 11 mars för att samla in remissvar.
CWH skickar ut information om detta via mail efter mötet och uppmanar intresserade
från kretsstyrelsen att deltaga.

____________________________
Ordförande Camilla Widepalm Heurén

____________________________
Sekreterare Jessica Skog

____________________________
Juterare Helena Nöjd
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