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Protokoll MP Västra Götaland S 9
Styrelsemöte nr 9, söndag den 8 februari 2015 på MP
Göteborgs kansli Ekelundsgatan 4 i Göteborg kl 11-16

Närvarande:
Ordförande: Joakim Larsson
Grön Ungdom: Petra Elf
Göteborg: Elias Ytterbrink (tgj ersättare från punkt 3)
Bohuslän: Ulrika Frick
Skaraborg: Amanda Nordell (tjg ersättare)
Sjuhärad: Bo-Lennart Bäcklund
Norra: Rutger Fridholm
Övriga: Mikael Malm (adj. Gröna Seniorer), Carolina Bruseman(ers. GU), Lena
Henriksson (revisor), Derya Tumayer (revisor), Lars-Gunnar Landin (revisor) och
Göran Larsson.

1. Mötets öppnande
Joakim Larsson öppnade mötet 11.00.
2. Formalia
a/ Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Joakim Larsson
b/ Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Madeleine Larsson
c/ Val av protokolljusterare
Till Protokolljusterare väljs Bo-Lennart Bäcklund
d/ Fastställande av dagordning
Tillägg, frågor från revisionen, (6).
3. Föregående mötesprotokoll 141211
På grund av att det extra valet uteblev föreslås följande:
- att stryka beslut från 141112
- att anteckna protokollet till dagens protokoll
- Beslut mellan styrelsemöten
Fastställa årsmötesdatum och ort till lördag den 18 april i Vänersborg
4. Rapporter från AU
Rapporten antecknas till dagens protokoll
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5. Ekonomi
Bo-Lennart föredrog ekonomisk uppföljning
Bokslut kommer att fastställas vid S 10.
Uppföljningen antecknas
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6. Frågor från revisionen
- Att årsmötesprotokollet upprättas och justeras i rimlig anslutning
till årsmötet. Med en tydlig rutin borde fyra veckor (mitt förslag)
kunna vara ett riktmärke (och tas in i styrelsens arbetsordning).
Diskussioner, finns i stadgarna.
- Att budget och bokföring har överensstämmande rubriker så att
uppföljningen kan på ett enkelt sätt ske ofta och i vart fall två gånger
under året.
Se över ett dokument/beskrivning
- Att styrelsen erhåller en "standardiserad" rapport om ekonomin
vid varje möte. En mall som även revisorerna får del av.
- Att regler, riktlinjer och rutiner för den ekonomiska administrationen
är väl kända av styrelsen och inarbetade i form av en internkontrollplan
baserad på en riskanalys.
7. Utbildningsprogram
Beslut
Utbildningsprogram 2015 fastställs
- Kansliet får i uppdrag att välja lämplig lokal för
Kommun & Regiondagarna
8. Kampanjutskott
Beslut
Till MP VG kampanjutskott väljs
- Amanda Nordell, Bo-Lennart Bäcklund, Petra Elf samt
Mikael Malm (adj, gröna Seniorer)
- att välja Bo-Lennart Bäcklund till sammankallande
- att utskottet får i uppdrag att ta fram arbetsordning för sitt arbete
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9. Inför Årsmöte 2015 18 april i Vänersborg
a/ Uppdrag från årsmötet
”att MPVG:s styrelse får i uppdrag att utreda om fyllnadsvalen
kan göras på ett mera demokratiskt sätt.” av Anna Hansson
”att MPVG:s styrelse får i uppdrag att framlägga en proposition
på detta till nästa ordinarie årsmöte.” av Anna Hansson
”att alla val i regionfullmäktigegruppen måste beredas av valberedningen.
Dessutom skall ingen kunna bli vald utan att vara beredd av valberedningen.
Dvs inga förslag kan komma upp direkt i regionfullmäktigegruppen.
” av Stefan Kristiansson.”
Förslag till beslut:
AU:s föreslår styrelsen att au får i uppdrag att formulera frågor till
en enkät som ska sändas ut till kandidater och slumpmässigt
utvalda medlemmar.
Bifall
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10. Ny fördelningsmodell
Diskussion om fördelningsmodell, verksamhetsplan och budget
- Höja bidrag från SV till 40 000
- Lokalkostnad till 90 000
- Höja övrigt stöd till lokalavdelningar till 150 000
- Skicka ut till alla tidigare valsamordnare
- Skriva ngt om stöd till svaga lokalavdelningar sid 3
- Skriva in fråga om kompetenser till kansliet
- Styrelsen tittar vidare på till vilka lokalavdelningar som stöd
bör prioriteras
Beslut
Joakim Larsson får i uppdrag att justera bilagan innan utskick
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11. Riks organisationsfrågor
Joakim föredrog ärendet
Förslag finns på enhetliga stadgar för hela partiet, diskussioner
12. Verksamhetsplanen
Genomgång
13. Uppdragsuppföljning
14. Övriga frågor
Madeleine har en fråga om flertalet inkomna förfrågningar till
kanslimejlen om att MP VG ska stödja motioner till kongressen.
Beslut
MP VG stödjer inte motioner till kongressen då organisationen
har en annan funktion.
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15. Nästa möte S10
Förslag: Onsdag den 11 mars via telefon 19-21
Torsdag den 12 mars via telefon 19-21

Avslag
Bifall

16. Mötet avslutas
Ordförande tackar för mötet. Mötet avslutades klockan 14.55

____________________________

_______________________

Mötesordförande Joakim Larsson

Mötessekreterare Madeleine Larsson

____________________________
Protokolljusterare Bo-Lennart Bäcklund

