
Protokoll för Kretsstämm a 2022-02 -27
Centerpartiet i Båstad

Kretsstämman hölls i Förslövs församlingshem. 18 medlemmar deltog under stämman.

Sofia Nilsson, riksdagsledamot, var inbjuden till mötet.

1 Mötet öppnades av Lars Winter.

2 Val av mötesfunktionärer:

a) mötesordforande: Sofia Nilsson,

b) sekreterare: Ann-Marie Johnsson.

c) justeringspersoner: Sonia Larsson och Nils-Börje Nilsson.

d) rösträknare: väljs vid behov.

3 Godkännande av kallelse: Kallelsen godkändes.

4 Fastställande av röstlängd: Vid behov.

5 Fastställande av föredragningslista: till punkt 10 lades till en inf. från riksdagsarbetet.
Föredragningslistan fastställdes och godkändes.

6 Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi:

Verksamhetsberättelsen och ekonomirapport godkändes och lades till handlingarna,

7 Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen lästes upp av Lars Winter. Godkändes och
lades till handlingarna.

B Fastställande av balans- och resultaträkning:

Balans och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna.
g Ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beviljas enhälligt ansvarsfrihet.

10 Informationspunkter:

a. Sofia Nilsson informerade om det pågående arbetet iriksdagen. Mycket kretsar just
nu runt kriget i Europa. LSS frågan, frihetsreform och rättighet - en trygghet för alla.

b. Policy gällande Centerpartiets verksamhet. Policyn värnar om en verksamhet - trygg
och fri från trakasserier. Policyn finns på Centerpartiets hemsida'

c. Valprogram2022. Arbetet pågår. Vid stämman kom det upp många bra förslag^på
punkter att ta upp i valprogrammet. Den 2313 kallas det till medlemsmötet och då ska
programmet tas.

11 Förslag från medlemmar kring styrelsens verksamhetsplan och budget: Verksamheten
inriktar sig mot valet i höst. I budgeten har satts av 145 000 kr för valkostnader.

t2 Ersättningsfrågor: Valberedningen föreslår en årlig ersättning av 999 kr till ordförande,
sekreterare och kassör. Körersättning vid stämmor mm. utgår enligt norm.

Stämman beslutade ersättningar enl. valberedningens förslag. Till ordförande, sekretera-
re och kassör 999 kronor/år. Körersättning diskuterades en höjning till 23 kr/mil, efter-
som bensinpriset har stigit mycket. Stämman beslöt att awakta och se om den skatte-
fria ersättningen justeras.

13 Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen: Valberedningen föreslog 9 ledamöter som
ordinarie och 3 ersättare. Stämman beslöt om 9 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Kretsstyrelsen har möjlighet att adjungera gruppledaren till kretsstyrelsens möten.

14 Val av ordförande: Valberedningens förslag, omval av Lars Winter'

Stämman valde enhälligt Lars Winter till ordförande.
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15 Val av övriga ledamöter i styrelsen: Valberedningen föreslog,

ordinarie ledamöter: Rune Andersson, Anne-Marie Wemmert, Mats Sjöbeck,

Linnea Gunnarsson-Elvertsson, Kenneth Larsson, Ebba Krumlinde, Anton Karlsson och
Christian Nilsson.

ersättare: Sonia Larsson, Johan Arnoldsson, Emma Jönsson.

Stämman beslutade enligt valberedningens forslag.

15 Val av ombud samt ersättare till distriktsstämman:

Valberedningen föreslog följande ordinarie ombud: Lars Winter, Anton Karlsson, Anne-
Marie Wemmert, Linnea Gunnarsson-Elvertsson, Rune Andersson och Emma Jönsson.

Till ersättare: Johan Arnoldsson och i övrigt står det kretsstyrelsen fritt, att vid behov
välja ytterligare ersättare inom Centerpartiets Båstads krets.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

77 Val av ett ombud samt ersättare till partistämma: Valberedningen föreslog följande.

Till ordinarie ombud: Lars Winter

Till ersättare: Christian Nilsson, Anton Karlsson, Linnea Gunnarsson-Elvertsson i nämnd
ordning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

18 Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare:

Valberedningen föreslog följande, till revisorer Arne Nilsson och Tomas Kulneff

revisorsersättare Anders Gunnarsson,

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

19 Val av valberedning: Valberedningen består av 7 ledamöter. Stämman föreslog följande.

Daniel Nilsson, Stefan Olsson, Rune Pålsson, Uno Johansson sammankallande,

Kristina Kulneff, Christel Eriksson och Stefan Olsson.

Stämman beslutade efter stämmans förslag. Till nästa kretsstämma bör man se över an-
talet ledamöter i valberedningen och om sammankallande ska vara sk, rullande.

20 Framställningar och förslag från kretsstyrelsen: Inget inkommit.

2I Behandling av motionerna: Inga motioner inkomna.

22 Rapporter: Inga rapporter inkomna.

23 Vid mötet väckta frågor: De vilande Centeravdelningarna som finns i Båstad kretsen,

hur länge ska de vara vilande? De olike avdelningarna borde bestämma sig för hur man

vill göra. Kretsstyrelsen får utreda hur man lämpligt bör göra och vidarebefordrar det till
respektive avdelning,

24 Lars Winter tackade Sofia Nilsson för att hon lett stämman och mötet avslutas.
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Justerare:

Nils-Börje Nilsson


