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Protokoll fört vid medlemsmöte 2022-11-03 Centerpartiets
Båstadskrets, Räddninesstationen Båstad.

15 medlemmar deltog på mötet.

1. Mötet öppnas av Anton Karlsson.

2. Dagordningen. Tillägg, en av genomgång av KS dagordning den 8 november.
Dagordningen godkännes med ovan ändring.

3. Räddningschef Pelle Pettersson gjorde en genomgång av nuvarande
organisation samt de två förslag som är framtagna för att säkerställa
räddningstjä nsten i framtiden. Aven en ru ndvandring i räddningstjänstens
lokaler.

4. Nomineringskommitt6ns sammankallande Christian Nilsson presenterade

nomi neri n gsko m mitt6ns försla g. Med lemsmöte besl utade att god kä n na

nom i n eri n gsko mm ittdns förslag. Bifogar god kända nom ine ri ngar.

N omi neri n gskommitt6n föreslog följa nde i n ka I lelseord n ing för ersätta re.

lnkallelseordning: C, BP, MP, L, M, S, KD, SD.

M ed le ms mötet besl utade att god kä n na nom ineri n gskommittöns förslag.

5. Genomgång av dagordningen inför KS den 8 november. Medlemsmötet
beslutade att uppmana våra KS ledamöter att under punkten 10, revidering av

miljö- och hälsoskyddstaxa göra följande tillägg i KS den 8 november. Bevilja
förslaget men göra följande tilläggsyrkande, 'Att utreda möjligheterna och
konsekvenserna att införa timavgift (efterhandsdebitering) för all lantbrukstillsyn".

5. lnga övriga frågor.

7. Ordförandeavslutademedlemsmötet.

Båstad den 5 november 2022.!

Vice Ordförande Anton Karlsson
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Nonlrnunltvrclscrr (liS): ordinarie ledamol, L,rrs Wnter
ersätlare, Anlon Karlsson

hcrtulljnst\ rclst'n (KS): 2025-01-01- 2026-12-31 Linnea Elvertsson Gunn.trsson

NS ,rrlrclsulskoil: ersiiilare, l,ars Winter
1,.\ r\Lr l)l,rrr och crploatering: el'sätlare, l.ars Winter
KS;\U Kultur och fritid: ersåttare (2025-05-01-2026-12-31) Lars Winter
Utbildningsnåmnd: ordinarie ledamot Emma Jönsson

\ ård och orrrsorgsnånrnd: ordinarie ledamot, lb Nilsson

ersättare, Annika Gidholm-Steiner
l\lrljö och llyggrradsnånurd eller Båstadhem: ordinarie ledamot, Christian Nilsson

IljJre Krafr ekonomiska förening, fullmäktige: ord. Ann-Marie Johnsson

ers. Marcus Nilsson
Kommunala pensionärsrådet: Kenneth Larsson

Stiflelsen Båstadtennis: Ebba Krumlinde
Sti relsen för Nils Rubins och Alfred Johanssons samfond: Tomas Kulneff
Stl,relsen för Västra Karups bygdegårdsförcning: Anton Karlsson
Skåncs Luftvårdsförbund: Kennetlr Larsson
Sry,relscn lör Grcvie Bygdcgård - ldrottspark: Oskar Olsson
Sty,lclscn för lJåstad Kommunhus AB: ersättare, Lars Winter
I\'i,rmndcnran vid l{clsingborgs tingsrålt: Ann-Marie Johnsson, (Mats Sjöbtck, rt'seN )
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