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Protokoll styrelsemöte MP Västra Götaland S 4
Styrelsemöte nr 4, den 18 augusti 2013 partilokalen i Borås klockan 10–16,
Sven Eriksonsgatan 14
Närvarande ledamöter
Ordförande: Joakim Larsson
Grön Ungdom:
Göteborg:
Bohuslän: Ulrika Frick
Skaraborg: Nils Farken
Sjuhärad: Bo-Lennart Bäcklund
Norra: Rutger Fridholm
Gröna Seniorer adjungerad: Mikael Malm
Närvarande ersättare: Anna Hansson, Norra Älvsborg
Övriga: Ingemar Basth (valberedningen) Sylke Sandberg (valberedningen), Marianne Josefsson
(valberedningen), 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 Bo-Lennart Bäcklund
d/ Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande:
Lägga till ”valberedningen” under Rapporter
e/ Adjungering Gröna Seniorer
Mikael Malm adjungeras från Gröna Seniorer till styrelsen MP VG

2. Föregående mötesprotokoll
S3 4 juni
AUs förslag till beslut
- att anteckna protokollet till dagens protokoll
3. Rapport från AU 23/5 samt 12/8 2013
Joakim informerade om att praktikant på kansliet börjar
10 september.
Rapporterna antecknades till dagens protokoll.

Bifall

Bifall
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4. Rapporter från Utbildningsutskottet
Fredrik Meuller informerade om utbildningar på gång i höst. Alla utbildningar som
är på gång finns inlagda i kalendariet på medlemswebben.
Kommun & Regiondagarna äger rum den 24-25 september i Borås. De styrelseledamöter som
är på plats uppmanas att hjälpa till med praktiska saker vi de olika seminarierna.
Rapporten antecknas till dagens protokoll
5. Ekonomi
Bo-Lennart Bäcklund föredrog rapporten
Yrkande från Anna Hansson:
- att styrelsen får ta del av helårsprognos under året
Rapporten antecknas till dagens protokoll
6. Uppdragsuppföljning
Bo-Lennart Bäcklund jobbar vidare med uppföljning.
Beslut
Årsmötesuppföljning skall genomföras

Bifall

Bifall

7. Verksamhetsplanen
Joakim Larsson föredrog verksamhetsplanen
Planen antecknas till dagens protokoll
8. Extra årsmöte IHM Business School
a/ Proposition från MP VG styrelse angående auktoriserad revisor
På årsmötet valdes ingen auktoriserad revisor eftersom att det inte fanns
något förslag på revisor att välja.
Beslut
- att uppdra åt arbetsutskottet att skriva proposition att byta från auktoriserad
till godkänd revisor till extra årsmötet 23 november.

Bifall

b/ Motion
AU:s förslag till beslut avslag med motiveringen att jobba fram
alternativa aktiviteter för att höja intresset av regionalpolitik
Beslut
- att inte ta upp motionen på extra årsmötet 23 november 2013,
utan istället ta upp motionen på ordinarie årsmöte 2014.

Bifall

c/ Datum för yrkandestopp
Förslag den 13 november kl 24.00

Bifall

d/ Förslag till arbetsordning
Utskottsbehandling, slutredigering m.m. diskuterades
Beslut
- au uppdras att ta fram förslag på arbetsordning

Bifall

9. Val 2014
Diskussioner, info om Easyvote (digitalt röstverktyg) behövs
10. Kampanjer
Fredrik informerade om pågående kampanjer

Sida 3 av 3

11. Almedalen 2014
Almedalsresan 2013 gick jämt upp ekonomiskt, många positiva reaktioner
på resan
Förslag till beslut
- Att arrangera en resa till Almedalen nästa år
- Att resan ska vara självfinansierande
- Att om resan inte finansierar sig själv betalar MPVG mellanskillnaden
- Att utse person som vill åta sig arbetet ideellt

Bifall

12. Rapporter
a/ Regionfullmäktigegruppen
Har haft långt sommarlov, startar upp nu i veckan
b/ GU
Inen rapport
d/ Kansliet
Joakim informerade om medarbetarsamtal som kommer att ske den 19 augusti
f/ Valkretsarna
Sjuhärad – Bo-Lennart informerade. LGmöte på gång, mer samverkan, dialog inför valet m.m.
Bohuslän – Ulrika informerade. Val, listsättning. Nästa styrelsemöte den 13 oktober då man
samlar kommunavdelningarna, workshops.
Skaraborg – Nils informerade. Styrelsemöte den 28 augusti. Mycket valfrågor, kommunerna
samfinansierar valsamordnare.
Norra – Rutger informerade. Möte den 28, provval pågår, extra årsmöte
g/ Gröna Seniorer
Mikael Malm informerade. Styrelse/medlemsmöte den 20 september i Borås.
h/ Kommungruppen
Yngve informerade genom Ulrika Frick, Göran informerade om samma sak
i/ Valberedningen
Sylke Sandberg informerade om valberedningens arbete i Bohuslän
13. Övriga frågor
- Rutger tog upp förändring i medlemsantalet. Diskussioner.
- Sylke berättade om ”Väcka för fred” i Göteborg 22-25 augusti
14. Nästa möte S5 i Borås under Kommun & Regiondagarna
15. Mötet avslutas 16

______________________________
Joakim Larsson, mötesordförande

_________________________________
Bo-Lennart Bäcklund, protokolljusterare

___________________________
Madeleine Larsson, mötessekreterare

