Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning

Protokoll fört vid årsmöte med Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning
den 23 januari 2017 i Årstad Församlingshem kl 19

§1 Ordförande Shlomo Gavie förklarade mötet för öppnat.
§2 Till mötesordförande valdes Kerstin Angel, till mötessekreterare Agneta Åkerberg och till
justeringsmän Anders Källström och Uno Kristensson.
§3 Mötet godkände kallelseförfarandet.
§4 Beslutade att fastställa röstlängd vid behov. Närvarolista upprättades.
§5 Föreslagen föredragningslista godkändes.
§6 Shlomo redogjorde för föregående års verksamhet, bilaga 1. Vi är nu 67 medlemmar.
Kassören Johan redovisade ekonomin. Vi har minskat tillgångarna något och har nu 9014 kr i
kassan.
§7 Revisor Uno Kristensson, meddelade att allt är i ordning och förordade ansvarsfrihet för
styrelsen.
§8 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§9 Mötet beslutade att fastställa balansräkningen.
§10 Styrelsen framlade sina idéer kring kommunikation, medlemsvård och arbete inför valet
vilket löpande får forma verksamheten. Finansiering sker genom att äska medel från kretsen
samt ur den egna kassan. Mötet godkände idéplanen.
§11 Till ordförande omvaldes Shlomo Gavie.
§12 Till styrelseledamöter omvaldes Agneta Åkerberg, Johan Johansson, Per-Lennart Person,
Göran Olausson och Emil Olofsson. Alla valdes på ett år.
§13 Till revisor nyvaldes Uno Kristensson med Anders Richardsson som ersättare.
§14 Till valberedning omvaldes Monika Hansson och Per-Olof Johansson.
§15 Framställningar och förslag från styrelsen, se §10.
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§16 Tre motioner behandlades och godkändes.

Bilaga 2, Motion angående Landsbygdsskolorna
Med yrkande att …


Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att landsbygdsskolorna ska ges förutsättningar att
utvecklas och att små skolor ska ses som en resurs och ett alternativ i kommunens utbud av
skola samt klart uttala att systemet med F-6 skola är norm.
– lämnas vidare till Kretsens årsstämma.



Centerpartiet ska arbeta för att It-teknik, i högre utsträckning, ska få användas för att utveckla
möjligheten till distansundervisningen så att små skolor kan finnas i hela Sverige.
- lämnas vidare till Krets, Distrikt och Riksstämma

Bilaga 3, Motion – angående Verksamhet i Falkenbergs hamn
Med yrkande att …


Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att ge företagarna i hamnen utrymme att utvecklas och
växa genom att bla erbjuda längre arrendeavtal
– lämnas vidare till Kretsens årsstämma.

Bilaga 4, Motion – angående cykelväg mellan Heberg och Årstad
Med yrkande att …


Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att en cykelväg byggs mellan Heberg och Årstad
– lämnas vidare till Kretsens årsstämma.

§17 Vid mötet väckta frågor …
* Verklig livsmedelsstrategi – finns det inget livskraftigt lantbruk finns det heller inga attraktiva
boendemiljöer.
* Bjud in Jennifer Erlandsson, nodutvecklare.
* Motivation behövs på alla plan. Tänk så.
* Värderingsproblem – var ska det satsas?
* Tala med medborgare inte till!
* Modern landsbygd och grönare stad är C´s ledord.
* Våga prova nya vägar.
* Skapa orter/miljöer som kan bli ”kulturplats”
* kommunikation/infrastruktur – öppna ”station” i Slöinge igen.
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§18 Mötet avslutades och vi tackade Kerstin för ordförandeskapet.
Shlomo tog vid och tackade Aina och Per-Lennart för gott fika.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Under kvällen medverkade Ola Johansson, Riksdagsman och ledamot i civilutskottet. Vi
diskuterade bostadspolitik med allt ifrån finansiering, marknadshyror till värdet av stödformer
eller inte. Ola anser inte att man ska lagstifta om bullernivåer, apropå Ms utspel.

Vid protokollet

Agneta Åkerberg, Sekreterare

Kerstin Angel, Ordförande

Anders Källström, Justerare

Uno Kristensson, Justerare
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Bilaga 1.

Verksamhetsberättelse - Centerpartiet Falkenberg Södra avd. 2016.
Styrelse
Shlomo Gavie, ordförande
Johan Johansson, kassör
Göran Olausson

Agneta Åkerberg, sekreterare
Per Lennart Persson
Emil Olofsson

Revisorer
Anders Richardsson och ersättare Uno Kristensson

Valberedning
Monika Hansson Per-Olof Johansson

Årsmöte 2016 hölls i Hebergs bygdegård den 21 januari
Under kvällen medverkade Lars Claesson som talade om sitt arbete som manusförfattare och regissör.
Stefan Bengtsson medverkade och berättade om arbetet i region Halland.
Motionen om landsbygdsskolors utveckling framlades till kretsstämman och distriktsstämman.

Aktiviteter
Styrelsen har haft 2 möten, 3 nov och 14 april. Styrelsens diskussioner har handlat om skolfrågan och ev.
omvandling av mindre skolor till F3 skolor, vilket avdelningen starkt ifrågasätter. Annat som diskuterats
är planer, VA, fiberutveckling och cykelleder. Hamnverksamheten har diskuterats iom att industrispåret
försvinner.
Studiebesök vid vindkraftsverken i Abild gjorde vi 2 maj med efterföljande möte i Abilds bygdegård, ca 20
personer deltog. Där uttryckte kommunrevisorn Jan Johansson, starkt ogillande över hur kritik från
revisorerna tas emot av kommunledningen.
I Årstad församlingshem hölls soppseminarium med Försvarsfrågor i fokus den 5 december. Emil höll i
det och ett 30 tal kom.
Shlomo och Agneta representerade i Centerns monter på Eurohorse i Göteborg i februari.
Avdelningen har deltagit i pendlarkampanjer i Maj och september.
Avdelningens intressen framförs och bevakas i de återkommande gruppmötena.
Svenska kyrkan i Falkenbergs kommun står inför en omorganisation. ”Falkenbergs pastorat” drar igång
vid årsskiftet och det är flera från avdelningen som är engagerade. Vi har också ett stundande kyrkoval
och det arbetet kan vi bla följa i Hallandsbygden. Kyrkan är viktig på landsbygden som samlingsplats och
samarbetspartner till övriga föreningar.
Styrelsen 2016

2017-01-23

Shlomo Gavie, ordförande

Agneta Åkerberg, sekreterare

Johan Johansson, Kassör

Per Lennart Persson

Göran Olausson

Emil Olofsson.
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Bilaga 2 Motion

Motion angående Landsbygdsskolorna
Centerpartiets inställning är att Landsbygdsskolor är viktiga och ska värnas.
Urbaniseringen är stark i världen och har visat sig gå väldigt fort i Sverige. Detta är inte alltid frivilligt.
Undersökningar visar att allt fler önskar sig ut på landsbygden för en lugnare, mindre stressande livsstil.
Flyktingar söker skydd i Sverige. Sverige och inte minst landsbygden behöver sina människor. För att
landsbygden ska attrahera, nya som gamla medborgare, är en fungerande infrastruktur nödvändig. Det
behöver byggas fler bostäder liksom en fungerande service, som skolor, kommunikation och bredband.
Detta gör att samhället befinner sig i ett läge där Centerns idéer om att ”hela landet ska leva” verkligen
kan göra skillnad.
Konsekvenserna för en bygd kan bli stora om skolan läggs ned. Samhörighet, relationer och engagemang
bryts upp och bygdens utveckling hämmas.
Lösningar finns för att behålla och utveckla kvaliteten i skolan, såväl på landsbygden som i större
tätorter. Riksdagen öppnar för ny IT teknik där lektioner på distans blir tillåtet, vilket underlättar
behörighetskravet för lärare i små skolor. Kommuner som hänvisat nyanlända till mindre skolor och till
skolor på landsbygden har goda erfarenheter av snabbare språkutveckling och därmed snabbare
integrering i samhället. En utvecklad kollektivtrafik med flexibla lösningar för skolbussar underlättar för
föräldrar att välja skola åt sina barn.

Avdelningen ser med oro på hur förutsättningarna för god och utvecklande service försämras gradvis.
Nya villkor och trösklar motverkar möjligheten för att upprätthålla goda levnadsvillkor på landsbygden.
Genom denna motion vill avdelningen hejda och vända på denna utvecklingen.
Därför yrkar vi att …


Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att landsbygdsskolorna ska ges förutsättningar att
utvecklas och att små skolor ska ses som en resurs och ett alternativ i kommunens utbud av
skola samt klart uttala att systemet med F-6 skola är norm.
– lämnas vidare till kretsens årsstämma



Centerpartiet ska arbeta för att It-teknik, i högre utsträckning, ska få användas för att utveckla
möjligheten till distansundervisningen så att små skolor kan finnas i hela Sverige.
-lämnas vidare till krets, distrikt- och riksstämma

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning.
Årsmöte, Årstad den 23 januari 2017
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Bilaga 3 Motion

Motion – angående Verksamhet i Falkenbergs hamn
Idag bedrivs hamnverksamheten i Falkenberg av ett privat Terminalbolag. Marken arrenderar bolaget av
Fbg kommun med 1-åriga avtal.
Sjöfart är viktig ur ett miljöperspektiv och ca 90 % av alla varor till Sverige går med båtfrakt.
Hallandshamnar som bedriver verksamhet i Halmstad, med framförallt containertrafik, och Varberg, där
trävaror är framträdande, har lämnat rum för kompletterande verksamhet i Falkenbergs hamn.
En levande hamn skapar attraktivitet och arbetstillfällen. Med miljöperspektivet i åtanke så är det viktigt
att utveckla hamnverksamheten och ge dess företagare rimliga villkor där tidsperspektivet inte minst är
avgörande.

Därför yrkar vi att …


Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att ge företagarna i hamnen utrymme att utvecklas och
växa genom att bla erbjuda längre arrendeavtal
– lämnas vidare till Kretsens årsstämma.

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning.
Årsmöte, Årstad den 23 januari 2017

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning

Bilaga 4 Motion

Motion – angående cykelväg mellan Heberg och Årstad
”Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik. Människor ska kunna bo och leva i hela
landet. För att det ska fungera krävs att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar
jobbskapande i växande företag. Och en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt”, detta
finns att läsa på Centerpartiets hemsida. Det vill vi också i Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning.

Det är naturligt att knyta ihop Heberg och Årstad med en cykelväg. Vilket då möjliggör för människor att
färdas säkert på ett hållbart sätt ur både ett hälsoperspektiv och ett miljöperspektiv. Genom att knyta
ihop orterna mer så kan grundläggande servicefunktioner utvecklas. En ideologisk övertygelse,
viljeyttring och resurstilldelning är förutsättningar för att utveckla en levande landsbygd där inflyttning
görs möjlig och levnadsvillkoren är goda.

Därför yrkar vi att …


Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att en cykelväg byggs mellan Heberg och Årstad
– lämnas vidare till Kretsens årsstämma.

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning.
Årsmöte, Årstad den 23 januari 2017

