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protokoll styrelsemöte MP Västra Götaland S 9

20140321

Protokoll Styrelsemöte MP Västra Götaland s9
Fredag den 21 mars 2014 på MP Västra Götalands kansli,
Sjöbergrummet Östra vägen 1 Vänersborg 10-16
Närvarande ledamöter
Ordförande: Joakim Larsson
Grön Ungdom:
Göteborg:
Bohuslän:
Skaraborg: Nils Farken
Sjuhärad: Bo-Lennart Bäcklund
Norra Ä: Rutger Fridholm
Gröna Seniorer adjungerad: Mikael Malm
Närvarande ersättare:
Övriga: Petra Elf (GU Väst), Sylke Sandberg (valberedningen), Fredrik Meuller och
Madeleine Larsson, kansliet.
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 10.15 av Joakim Larsson

2. Formalia
a/ Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Joakim Larsson
b/ Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Madeleine Larsson
c/ Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Rutger Fridholm
d/ Fastställande av dagordning
Lägga till fråga från Anna Hansson om valsedlar som 7 C
Dagordningen fastställs.

Bifall

3. Föregående mötesprotokoll S7 och S8
AUs förslag till beslut
- att anteckna protokollen till dagens protokoll.

Bifall

4. Rapporter från AU 17/2 samt 17/3-14
Rapporterna antecknas till dagens handlingar.
5. Rapporter från Utbildningsutskottet
Inte haft något nytt möte sedan sist.
Fredrik Meuller rapporterade om tidigare beslut.
6. Ekonomi
Information från kassören antecknas till dagens protokoll.

Bo-Lennart
Bifall
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7. Förslag till ny attestplan
Nuvarande (enligt beslut på Styrelsemöte nr 2, den 5 maj 2013)
Organisationssekreteraren och Ombudspersonen attesterar * summor upp
till 7000:- var för sig, firmatecknarna attesterar summor därutöver.
Att företagskort/utlägg attesteras av behörig person med attesträtt utöver
inköparen.
AU föreslår styrelsen:
- att höja attestsumman från 7000: - till 10 000: - Organisationssekreteraren lägger in alla MP Västra Götalands betalningar
i internetbank.
- Ekonomiansvarig i styrelsen som också är firmatecknare, loggar in i
internetbanken för att signera och godkänna alla betalningar innan dessa utförs.
Beslut
Bifall
8. Val
a/ Valgruppen
Fredrik informerade om valgruppens möte i början på mars.
Kollektivtrafik, hållplatsreklam, Metro och radioreklam är huvudreklam.
Inget nytt möte planerat. Valsamordnarna träffas vid behov.
Informationen antecknas till dagens protokoll.
b/ RF-gruppen
Joakim informerade om RF-gruppens valplanering. Gruppen ska ta
fram valmanifest inför valet. Man har haft valutbildning helgen den
15-16mars. Hemsidan och presentation av kandidater diskuterades.
Joakim har tillsammans med MP Skåne kontaktat riks gällande upplägg av
kandidater på hemsidan.
Informationen antecknas till dagens protokoll
c/ Valsedlar, fråga från Anna Hansson
Fråga om hur man ev. kan skriva kandidat på valsedel i annan valkrets.
Rutger får i uppdrag att kolla upp vad som gäller på
valombudsutbildning på måndag den 24 mars.
9. Årsmöteshandlingar
Joakim
a/ Verksamhetsberättelse
- Uppdatera datum
- Utbildningsgrupp
- KR-dagarna till Borås ca 190 deltagare från 29 lokalavdelningar, + 7 närliggande
avdelningar.
- 17 utbildningstillfällen, kommuner. Mål 15
- Ny text om utåtriktat lägga till ny text om kampanjdagar.
- 4 gemensamma kampanjdagar (6var målet) styrelsen har prioriterat
val istället för utåtriktat kampanjarbete
- Ta bort ”även”
- Samtalskampanj uppdatera siffrorna
- Uppdatera siffor om kompetensförmedlingen, lägga in texten om nya avdelningar
- Uppdatera kommunavdelningar
- Formulera text om det administrativa arbetet (Madeleine & Fredrik)
- Justera anställda kansliet
- Stryka sista meningen under kansli
- Uppdatera förtroendevalda
- Lägga in Joakims info om Regionpolitiska programmet
- Uppdatera medlemsutveckling
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- Arbetsgrupper inför valet 2014, stryka listgruppen, lista vilka som suttit i valgruppen
- Uppdatera Almedalen
- Stryka text om Värmland
- Lägga till samarbete med Norge
- Uppdatera valkretsindelningen
- Uppdatera styrelsen och lägga in adjungerad från gröna seniorer
- Rutger får i uppdrag att korrekturläsa
- Styrelsen delegerar till ordförande att fastställa verksamhetsberättelsen
Beslut
Bifall
b/ Verksamhetsplan
Joakim föredrog arbetsutskottets förslag
Beslut
- precisera antal kommunavdelningar under Mål 3 KR dagar under
organisationsstöd till 29 avdelningar. Sätta målet till 30.
- lägga till webb vid stödet till avdelningar under organisationsstöd
Verksamhetsplanen fastställs till kommande årsmöte 2014

Bifall

c/ Budget
Bo-Lennart föredrog förslag till budget
Beslut
Lägga till Balans 2014, valfond
Budget fastställs till kommande årsmöte 2014

Bifall

d/ Uppföljning av beslut
Joakim föredrog uppföljningen
Beslut
- Byta ut ”föreningspraxis” mot ”Reglerat i stadgarna”
- MP VG. Styrelsen har beslutat införa MP VG i policysamlingen- uppfyllt
- Bidrag. Detta genomförs redan se budgetförslag.
- Uppföljningen fastställs till kommande årsmöte 2014

Bifall

e/ Arbetsordning för årsmötet
Beslut
- Ändra rubriken till ”för Miljöpartiet de gröna i Västra Götalands”
- Enminutsinlägg 15 sekunder knackning innan tid utgår
1. Ändra ordet ”siffra” till ”nummer”
3. Årsmötet beslutar tidschema \för/ mötet
5. Lägga in punkt om kvotera upp förstagångstalare
- Stryka ”den tillkommande talarordningen lottas fram”
Arbetsordningen fastställs till kommande årsmöte 2014

Bifall
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f/ Motionssvar
Beslut
- Ändra synd till syn
- Förslaget kommer att innebära stora ekonomiska konsekvenser och
ta mycket tid att administrera. Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.
- I första meningen ändra ett ombudsmöte till ombudsmöten.
”Om det ska tolkas som att det enbart är vid det första valet för
mandatperioden som ombudsmöte ska kallas uppstår en inkonsekvens
mot hur fyllnadsval går till.
Motionssvaret fastställs till årsmötet

Bifall

g/ Revisor
Utgår
h/ Förslag till sammankallande till valberedning
Beslut
- Att styrelsen för MP i Västra Götaland ska föreslå sammankallande
till valberedning

Bifall

10. Regionpolitiska Programmet
En sista finputsning pågår
Beslut
Ändra en mening på sidan 22 om komplementärmedicin.
Det är ett syftningsfel i meningen. "... komplementärmedicinska metoder, som är väl
beprövade." För att åtgärda syftningsfelet så föreslår styrelsen att ändra det till "de
komplementärmedicinska metoder som är väl beprövade.
Bifall
11. Övriga frågor
a/ Nils Farken berättar att Annica Snäll och han själv valdes till språkrör för MP
Skaraborg på årsmötet och om MP Skaraborgs fem-mannagrupp (topp fem
på riksdagslistan) som arbetar tillsammans i valrörelsen.
b/ Sylke Sandberg framför stora tack till oss alla för tiden hon suttit som
valberedare.
12. Nästa möte S1 onsdag den 28 maj 2014 10-15 i Göteborg
13. Mötet avslutas
Joakim tackar deltagarna och avslutar mötet klockan 15.45

____________________________________
Joakim Larsson, mötesordförande

___________________________________
Rutger Fridholm, protokolljusterare

_______________________________
Madeleine Larsson, mötessekreterare

