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Styrelsemöte för MP Västra Götaland S 2
Styrelsemöte nr 2, den 5 maj 2013 Kommunhusets
Kommunhuset s Cafeteria,
C afeteria,
Herrljunga 9.30–
9.30 –16.00

Närvarande ledamöter
Ordförande: Joakim Larsson
Grön Ungdom: Anna Bernholdsson
Göteborg: Åse-Lill Törnqvist
Bohuslän: Ulrika Frick
Skaraborg: Karin Olofsson, tjänstgörande ersättare
Sjuhärad: Bo-Lennart Bäcklund
Norra: Rutger Fridholm
Närvarande ersättare
Anna Hansson, Elias Ytterbrink
Övriga: Michael Törnqvist, Göran Larsson, Fredrik Meuller, Madeleine Larsson,
Leif Olsén (vid lunch) och Börje Lundgren (morgonen).
1.

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 Ulrika Frick
d/ Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg
- att under övriga frågor (16) lägga in
a/ mp.se adresser
b/ valkretsarnas medlemswebbar

2.

Presentation av nya styrelsen
Runda genomfördes

3.

Adjungering Gröna seniorer
Bordläggs till S3
Protokoll har inte inkommit som visar vem som är vald

Bifall
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4.

Föregående mötesprotokoll

S7 16 mars samt S1 21 april
Joakim gick igenom vilka beslut som fattats i protokollen.
Protokollen bifogas färdigjusterade till S3.
5.

Utvärdering årsmötet
Runda genomfördes

6.

Genomgång av årsmötesprotokollet (ojusterat)
Beslut
- att anteckna årsmötesprotokollet till dagens protokoll
- att skicka beslutet gällande motion 1till RF-gruppen
” styrelsen föreslår regionfullmäktigegruppen att verka i
motionens anda”

7.

Rapporter från AU (11 mars samt 28 april)
Rapporterna antecknas till dagens protokoll

8.

Rapporter från Utbildningsutskottet
Möte kommer att hållas innan sommaren,
Ulrika Frick informerade om arbetet till kommun& regiondagen.
Fredrik Meuller informerade om reseblankett.
Rapporten antecknades till dagens protokoll

9.

Ekonomi
Bo-Lennart Bäcklund föredrog budgetuppföljningen
Beslut
Redovisningen antecknades till dagens protokoll

Bifall

Bifall

Bifall

10.
10.

Förtydligande
Förtydligande av policy gällande
gällande avanmälningar till evenemang.
Beslut
Deltagaravgifter betalas till MP VG via faktura. Har man anmält sig
och inte avanmäler sig senast två arbetsdagar före arrangemanget,
måste man ändå betala den faktiska kostnaden, dvs. även den av partiet
subventionerade kostnaden måste då ersättas. Den faktiska kostnaden
fastställs av AU innan inbjudan går ut. Kansliet kan bevilja undantag på
grund av sjukdom eller andra personliga omständigheter.
Policyn fastställdes enligt ovan
Bifall

11.
11.

Ansvarsområden
a/ ekonomiansvarig
Beslut
-att välja Bo-Lennart Bäcklund med acklamation

Bifall

b/ personalansvarig
Beslut
- att välja Joakim Larsson med acklamation

Bifall
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12.
12.

13.
13.

c/ Attestordning
Beslut
1. Organisationssekreteraren och Ombudspersonen attesterar *
summor upp till 7000:- var för sig, firmatecknarna attesterar summor
därutöver.

Bifall

2. Att företagskort/utlägg attesteras av behörig person med attesträtt
utöver inköparen

Bifall

d/ Ansvarig utgivare för Regionposten
Beslut
- att välja Joakim Larsson som ansvarig utgivare

Bifall

i/ medlemsregisteransvariga
medlemsregisteransvariga för MP VG (lokaladministratörer)
Beslut
- att välja Madeleine Larsson och Fredrik Meuller som ansvariga
för medlemsregister (lokaladministratörer)

Bifall

Val av utskott
a/ Arbetsutskott
Beslut
- att välja Joakim Larsson, Ulrika Frick och Bo-Lennart Bäcklund
b/ Val av Utbildningsutskott
Beslut
- att välja Rutger Fridholm, Karin Olofsson, Ulrika Frick
- att till sammankallande välja Ulrika Frick

Bifall

Bifall
Bifall

Verksamhetsplanen
Genomgång av den beslutade verksamhetsplanen och diskussion om
hur vi förverkligar den. Hur når vi målen?
Beslut
a/ Kansliet uppdras att ta fram förslag till kampanjer enligt VP till nästa
styrelsemöte. I samverkan med Grön Ungdom, Gröna Seniorer samt
rikskampanjer
Bifall
b/ Tillägg till verksamhetsplanen efter beslut från årsmötet:

Yrkande från John Jannesson
”till verksamhetsplanen angående transregionalt samarbete med
systerpartiet i Norge. Styrelsen ges i uppdrag att ansvara för detta”
Beslut
- att lägga in stycket under utbildningskapitlet
- att Åse-Lill Törnqvist får i uppdrag att följa detta

Bifall
Bifall
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14.
14.

Val 2014
Joakim Larsson föredragande
Beslut
- att inrätta en valgrupp som består av en representant från varje valkrets
som utses av valkretsarna och styrelsens arbetsutskott
- att adjungera en representant från Grön Ungdom och en representant från
Gröna Seniorer till valgruppen som dessa utser
- att organisationerna står för sina kostnader för deltagande i gruppen
- att fastställa följande ansvarsfördelning mellan valgruppen, arbetsutskottet och
utbildningsutskottet
-Valgrupp
Samordna det som två, tre, fyra eller fem valkretsar vill samordna
Ansvara för att samordna riksbesök
-AU
Ansvara för att ta fram regionmaterial
-UU
Ansvara för utbildning av regionkandidater

15.
15.

Listsättningsverktyg
Listsättningsverktyg
Joakim Larsson föredragande
Beslut
- att ansluta MP VG till verktyget Easy Vote till en kostnad av
20 000: - för Västra Götaland
- att ge alla kommuner och valkretsar i Västra Götaland som vill
fri tillgång utan kostnad

Bifall

Bifall
Bifall

16.
16.

Kampanjer
Fredrik Meuller informerade om jobbkampanjen som lanseras på Riks
på rikskongressen. Diskussioner.

17.
17.

Rapporter
a/ Regionfullmäktigegruppen
Ulrika, Joakim och Göran informerade om budgeten i regionen som
lanseras imorgon. Ulrika informerade om tågavtal efter DSB: s avhopp.
E20frågan het fråga.
b/ GU
Hanna informerade om Kampanjvecka på gång, börjar imorgon måndag. Debatt i
Nordstan kl 15 och kl 16. Migrationskampanj. Vykort samlas in för att överlämnas till
Billström under Almedalsveckan. Samarbete med Kungsbacka. Sommarläger.
c/ Kansliet
Madeleine ber styrelsen se över kontaktuppgifterna i interna uppdragsregistret.
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d/ Valkretsarna
Sjuhärad
Bo-Lennart informerade om samverkan Borås/Sjuhärad. Introduktionsträffen var
lyckad.
Bohuslän
Ulrika informerade om nomineringsprocessen som påbörjats.
Göteborg
Åse-Lill informerade om att avdelningen har mycket jobb med nya medlemswebben.
Hammarkullekarnevalen, Way Out West, valrörelse påbörjad, värdar för Kongress 2014
i Göteborg.
Norra Älvsborg
Inget nytt.
Skaraborg
Karin informerade om Bar Grön. Kommuner ska aktiveras snarast. E20 insändare från
samtliga MP kommunfullmäktige. Specialvalberedning inför valet.
e/ Gröna Seniorer
Karin informerade om möte, man har lagt förslag till partiprogrammet, Valter Mutt
deltog. Nästa möte i Strömstad, tvådagars.
f/ Kommungruppen
Göran Larsson informerade om kommungruppens fortsatta arbete. Materialkit
kommer att tas fram. Nästa möte den 19 juni i Uddevalla.
g/Regionpolitiska programmet
Joakim Larsson informerade. Medlemmarna kan komma med input fram till den 31
maj. Därefter kommer vers. 2, som remiss under sommaren. Efter sommaren tas
version 3, som därefter fastställs av RF-gruppen i september/oktober. Kommer ut
innan extra årsmötet som fastställer det slutgiltiga programmet.
18.
18.

19.
19.

Övriga frågor
frågor
a/ Epost,
Epost, mp.se adresser
Beslut
- att ge alla i styrelsen som vill ha, en mp.se adress
b/ Valkretsarnas medlemswebbar
medlemswebbar
Diskussioner
Årskalendarium
Årskalendarium
Beslut
S3 tisdag 4 juni i Göteborg 16.30–19.30
S4 söndag 18 augusti i Borås 10-16
S5 under Kommun & Regiondagarna 21-22 september Borås
S6 31 oktober ev. telefonmöte kl 17 eller återkomma med plats
S7 söndag 1 december 10-16 någonstans i Skaraborg
S8 onsdag 15 januari 17–19.45 i Göteborg
S9 lördag 22 februari 10-16 i Vänersborg
S10 21 mars 10-16

Bifall
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20.
20.

Nästa möte
S3 4 juni i Göteborg, 16.30–19.30

21.
21.

Mötet avslutas
Joakim Larsson avslutade mötet 15.00

_____________________________________

Joakim Larsson, mötesordförande

____________________________________
Madeleine Larsson, mötessekreterare

___________________________________

Ulrika Frick, protokolljusterare

