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Protokoll styrelsemöte MP Västra Götaland S 3
Styrelsemöte nr 3, den 4 juni 2013 på Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i
Göteborg klockan 16.30–19.30

Närvarande ledamöter
Ordförande: Joakim Larsson
Grön Ungdom:
Göteborg: Elias Ytterbrink, tjänstgörande ersättare från punkt 6
Bohuslän: Ulrika Frick, till punkt 12
Skaraborg: Karin Olofsson, tjänstgörande ersättare fram till punkt 15
Sjuhärad: Bo-Lennart Bäcklund
Norra: Rutger Fridholm
Närvarande ersättare: Anna Hansson från punkt 14
Övriga: Sylke Sandberg (valberedningen), Mikael Malm (valberedningen, fram till punkt 15), Fredrik
Meuller, Madeleine Larsson

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 Rutger Fridholm
d/ Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

2. Föregående mötesprotokoll
S7 16 mars, S1 21 april, S2 5 maj 2013
S7 samt S1 gicks igenom på S2.
Beslut
- att anteckna protokollen S7 och S1 till dagens protokoll

Bifall
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3. Rapport från AU 23/5 2013
Rapporten antecknas till dagens protokoll
4. Rapporter från Utbildningsutskottet
Fredrik Meuller föredragande
Skriftlig rapport bifogas dagens protokoll
MILs styrelse har beslutat att sponsra MP VG Kommun & Regiondagar med
6000 kronor
5. Ekonomi
Bo-Lennart Bäcklund avlämnade muntlig rapport
Beslut
Den muntliga rapporten antecknas till dagens protokoll

Bifall

6. Gröna Seniorer representant
Karin Olofsson informerade
Gröna Seniorer fattar beslut om vem som ska adjungeras
till MP VG styrelsen fredag den 7 juni.
Gröna Seniorer ska också adjungera in en person till MP VG
valgrupp. Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte
7. Uppdragsuppföljning
Bo-Lennart Bäcklund föredrog punkten. Uppföljning av uppdrag ska sammanställas
till styrelsens möten.
8. Transregionalt samarbete med systerpartiet i Norge
Joakim Larsson föredrog ärendet. MP VG har efter beslut på årsmötet 2013
beslutat vara med och samfinansiera resa för att de Miljöpartister som vill ska kunna
åka till Norge och hjälpa de norska gröna att kampanja inför deras val i höst.
Beslut
- att delegera till au att ta fram förslag för att sponsra deltagandet med
ett maxbelopp om 10 000kr
Bifall
9. Verksamhetsplanen
Joakim föredrog planen
Diskussion
10. Val 2014
a/ Rapport valgruppen
MP VG arbetsutskott och en representant från varje valkrets ingår i gruppen.
Grön Ungdom och Gröna Seniorer är adjungerade.
Nästa möte är den 20 juni. Rapporten noterades.
b/ Val av sammankallande för valgruppen
Beslut
- att välja Joakim Larsson till sammankallande för valgruppen
11. Kampanjer
- Jobbkampanjen, lanserades under kongressen
Fredrik berättade om de gemensamma kampanjdagar som planeras
äga rum i hela Västra Götaland

Bifall
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12. Listsättningsverktyget, lägesrapport
Verktyget EasyVote kommer att användas av en del valkretsar inför listsättning och
till EU-valet.
MP Västra Götaland har tidigare beslutat att köpa in verktyget så att de avdelningar
i regionen som vill ska kunna använda det utan kostnad.
Joakim Larsson informerade om att kostnaden kommer att hamna på 20 000kr för
MP Västra Götaland.
13. Auktoriserad revisor
Joakim Larsson informerade om att punkten bordlades på årsmötet.
Diskussioner om huruvida en auktoriserad revisor behövs när organisationen
har fem valda revisorer internt.
Beslut
- att uppdra åt arbetsutskottet att ta fram förslag till stadgeproposition till
extra årsmötet i höst

Bifall

14. Jourschema under sommaren för partikansliet
Kansliet håller helt stängt v.27-30 då anställda har semester
Joakim ansvarar för inkommen post v. 27-28
Bo-Lennart ansvarar för inkommen post v. 29-30
Bohuslän och Norra behöver kolla posten i MP VGs postfack v 27
då nomineringsstopp i de +valkretsarna infaller den 30 juni.
Madeleine informerar receptionen om att valkretsrepresentanter
kommer för att kolla posten vecka 27.
15. Rapporter
a/ Regionfullmäktigegruppen
Joakim Larsson informerade om E20, överenskommelse med S och V den 4 för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget tas i RF nästa vecka. Sylke frågade om
biljetthöjningen i kollektivtrafiken.
b/ GU
Elias Ytterbrink informerade. Aktion på världsmiljödagen i Göteborg.
Sommarläger i början på augusti. GU Väst arrangerar också en Almedalsresa.
Till hösten en kampanjvecka tillsammans med MPavdelningarna.
d/ Kansliet
Madeleine Larsson informerade om dokument på nya Medlemswebben.
Fredrik Meuller informerade om en kvinna i Grästorp som vill starta upp en lokal
MPavdelning.
f/ Valkretsarna
Norra,
Rutger Fridholm informerade om möte den 16 juni
Bohuslän,
Sylke Sandberg informerade om möte den 16 juni, valberedningen träffas den 7 juli
Sjuhärad,
Bo-Lennart Bäcklund informerade om LG-möte den 3 juni,
valberedningen har kommit igång. Processen påbörjad.
Skaraborg,
Karin Olofsson informerade om valberedningen som börjat jobba inför
nomineringsprocessen. E20 stor diskussion i Skaraborg.
Göteborg,
Elias Ytterbrink informerade om medlemsmöte på söndag den 8 juni.
Många aktiviteter på gång.
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g/ Gröna Seniorer
Karin Olofsson informerade om att GR har möte i helgen
h/ Kommungruppen
Ingen rapport
i / Regionpolitiska programmet
Joakim Larsson informerade om processen. 31 maj sista dagen för synpunkter.
Remiss till lokalavdelningarna under sommaren.
16. Övriga frågor
17. Nästa möte S4 söndag den 18 augusti i Borås
18. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 18.35

_______________________________
Joakim Larsson, mötesordförande

_______________________________
Rutger Fridholm, protokolljusterare

_____________________________
Madeleine Larsson, mötessekreterare

