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Närvarandel Lars Winter, lb Nilsson, Anne Marie Wemmert, Sonia Larsson,
Ebba Krumlinde, Anton Karlsson, Linnea Gunnarsson Elvertsson
och Mats Sjöbeck.

Anmält frånvaro: Christian Nilsson, och Emma Jönsson.

Frånvaro: Johan Arnoldsson, Rune Andersson och Kenneth Larsson

1. Mötet öppnas av Lars Winter

2. Dagordningen. Tillägg under övrigt, Nomineringar vid Distriktsstämman, Gåva
Annie Lööf samt tillsätta ny ledamot och ersättare i kommunala
Valberedningen. Dagordningen godkännes med ovan tillägg.

3. Föregående mötesprotokoll från den 15 december 2022 föredrogs och lades till
handlingarna.

4. Årsmötet blir den 29 januari 2023 i Torekovs gamla skola, vid St Tora, kl 12.OO.
a) Motioner

Tre motioner har inkommit till Kretsstyrelsen.
Motion Förändrad styrelsestruktur från Anton Karlsson. Tillstyrktes och
skickas vidare till Ärsmötet.
Motion Öt<at slarubestämmande för syskonorganisationer från Anton
Karlsson. TillstyrKes och skickas vidare till Årsmötet.
Motion Nationellt fyrverkeriförbud för privatpersoner från Annika
Gidholm Steiner. Tillstyrktes och skickas vidare till Ärsmötet.

b) Valberedningen för 2023.
Förslag från Kretsstyrelsen till Valberedning 2A23 är Daniel Nilsson, Stefan
Olsson, Rune Pålsson, Kristina Kulneff, lb Nilsson och Uno Johansson som
sammankallande.

c) Verksamhetsberätt else 2022.
Verksa m hetsbe rättelsen god kä n nes av Kretsstyrelsen och skickas vida re
tillÅrsmötet.

Båstadskrets. Kommunhuset lokal Ingrid Marie.
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d) Preliminärt bokslut och förslag till budget2023.
Preliminärt bokslut och förslag till budget 2A2g godkändes av
Kretsstyrelsen och skickas vidare till Årsmötet.

Revisorerna har lämnat ett önskemål att ta del av mötesprotokoll från
Kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen beslutar att detta kan se genom vår hemsida
frå n kom ma n de Kretsstyrelsemöten.

e) Förslag på Ordförande på Ärsmötet.
Patrik Holmberg föreslås till Ordförande på Ärsmötet av Kretsstyrelsen.

Medlemsmöte den 1 februari 2023 kl 19.00 i Kommunhuset.

Övriga frågor.

a. Nomineringar till Distriktsstyrelsen.
Kretsstyrelsen beslutade att nominera Anton Karlsson till Valberedningen.
Lars Winter skickar in nomineringen.

b. Avtackning Annie Lööf. Kretsstyrelsen beslutade avsätta 1 OOO kronor. Lars
Winter meddela Distriktet om beslut.

c. Uno Johansson, ledamot i kommunala Valberedningen, avsäger sig
uppdraget. Kretsstyrelsen föreslår ny ledamot i Anton Karlsson. Ärende i

KF den 25januari 2023.

Mats Sjöbeck, ersättare i kommunala Valberedningen, avsäger sig
uppdraget. Kretsstyrelsen föreslår ny ersättare i lb Nilsson. Ärendet i KF
den 15 februari 2023.

d. Utbildningsfrågor diskuterades.
Hur skall vi bedriva intern utbildning till våra medlemmar under 2023.
Kretsstyrelsen beslutade att fundera och återkomma vid nästa
Kretsstyrelse. Bifogar utbildning gällande utbildning för förtroendevalda.

e. Bifogar undertecknad överenskommelse i samband med teknisk
va lsa mverka n mel la n Bjä repa rtiet, Centerpa rtiet och M i ljöpa rtiet.

Lars Winter avslutade mötet.

Båstad den 19 januari2023.

Ordförande Lars Winter
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Till förtroendevalda i kommunala nämnder och styrelser etc i region Syd och Sydost (Skåne,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar län, Jönköpings län, Östergötland)

 Kretsordförande, kommunalråd, regionråd och gruppledare för kännedom

Grattis du är invald!

Centerpartiet bjuder in dig som är vald till ledamot eller ersättare region- eller kommunfullmäktige
samt kommunala och regionala nämnder och styrelser till en Invald-utbildning. Detta är samma
utbildning som anordnades i höstas, så har du redan gått då behöver du inte gå nu. Du kan välja
mellan två tillfällen:

Onsdag 15 mars, 18-21
Lördag 18 mars, 10-13

Här kommer du tillsammans med andra centerpartister lära dig hur du driver politik i fullmäktige och
nämnder.  Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att skapa nätverk inom partiet. Utbildningen är till för
alla som representerar Centerpartiet i kommunala och regionala församlingar. Oavsett hur erfaren
du är.

Utbildningen innehåller bland annat:

·        Ett ärendes väg till beslut
·        Verktyg och mötesteknik
·        Tjänstepersoner
·        Lagar och förordningar
·        Jäv och etik
·        Dilemmaövningar

Utbildningen tar 3 timmar och sker via Zoom. Länk till utbildningen kommer att skickas ut senast ett
dygn innan just det tillfälle du har anmält dig till. I din bokningsbekräftelse får du ett kompendium
med reflektionsfrågor som vi gärna vill att du läser och funderar kring inför utbildningen.

Är du kretsordförande eller gruppledare och får det mejlet? Vidarebefordra det till era ledamöter
och ersättare i fullmäktige, nämnder och styrelser.

Anmäl dig på den här länken (om det inte går att klicka på länken. Kopiera den och klistra in i din
webbläsare):

https://sv-se.invajo.com/event/centerpartietsriksorganisation/invaldutbildningregionsydochsydost.3

Har du frågor om Invald-utbildningen i region Syd och Sydost? Kontakta Peter Olsson på
olsson.peter@centerpartiet.se.

https://sv-se.invajo.com/event/centerpartietsriksorganisation/invaldutbildningregionsydochsydost.3
mailto:olsson.peter@centerpartiet.se
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