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Protokoll fört vid medlemsmöte 2O23-O1-O9 Centeroartiets Båstadskrets.
Kommunhuset Astrakanen.

12 medlemmar deltog på mötet.
En presentation av respektive deltagare då vi hade två nya rnedlemmar på mötet.

1. Mötet öppnas av Lars Winter.

2. Dagordningen. Tillägg, två motioner till Kommunfullrnäktige. Dagordningen godkännes
med ovan ändring.

3. Genomgång av ärenden till Kommunstyrelsens möte den 1O januari. Lars Winter gör
en genomgång av ärendena. Följande ärende diskuterades. SamverkansaWal med
polisen. Här önskade medlemmarna att lyfta fram frågan om trafiksäkerhet inom
kommunen. Detta genom att mer ofta genomföra hastighetskontroller och övrig
trafiksäkerhet vid våra skolor och örskolor. Vidare att under punkten kommunala råd
att medlemmarna önskar att bibehålla Ungdomsrådet men att jobba med nya sätt att
intressera ungdomar som genom fritidsverksamheten som Ungdomens l-lus och
Musteriet.

4. lnför partiledarvalet. En muntlig genomgång av de tre kandidaterna, Daniel
Bäckström, Elisabeth Thand Ringqvist, Muharrem Demirak. gjordes av Lars Winter och
Ebba Krumlinde. En diskussion om plus och minus för de olika kandidaterna som
resulterade i att samtliga medlemmar går hem och funderar på viken kandidat som
Båstads kretsen skall föra fram vid Partistämman den 2 februari. Beslutet om
partiledarkandidat sker vid Årsstämman den 29 januari.

5. Hållbarhet. Lars Winter gjorde en genomgång av sitt forslag till insändare "Varför är
det angeläget att ställa om samhället" Efter diskussion så beslutades att ta frågan
vidare tillÄrsstämman den 29 januari. På Ärsstämman kommer även att diskutera hur
Båstads kretsen går vidare i frågan om Hållbarhet. Genom att bilda arbetsgruppeq
skriva motioner och insändare. Arbete for nästa val startar nu.

6. Övriga frågor. Två motioner kommer att lämnas in till Kommunfullmäktige. En från
Emma Jönsson angående Naturvårdsprogram och en från Anton Karlsson angående
Bättre trafiksituation i Grevie. Gruppledare lb Nilsson tar motionerna vidare till
fullmäktige

7. Ordforandeavslutademedlemsmötet.

Båstad den 1O januari
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Ordörande Lars Winter
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