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protokoll styrelsemöte MP Västra Götaland S 7

20140115

Styrelsemöte nr 7, onsdag den 15 januari 2014 på Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Postgatan 5,
Port på hörnet, Tredje våningen i Göteborg 17:00 – 19:30
Närvarande ledamöter
Ordförande: Joakim Larsson
Grön Ungdom:
Göteborg:
Bohuslän: Ulrika Frick
Skaraborg: Nils Farken
Sjuhärad: Bo-Lennart Bäcklund
Norra Ä: Anna Hansson (1-6, bortsett ärende 2) Rutger Fridholm (2+7-18)
Gröna Seniorer adjungerad: Mikael Malm
Närvarande ersättare: Anna Hansson, Norra Älvsborg
Övriga: Lars-Gunnar Landin och Lave Thorell revisorer. Deltog under ärende 2 och 7.
Fredrik Meuller och Madeleine Larsson, kansliet.
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 tillägg under punkt 16 (övriga frågor)
a/ Årsmöten, rapport från Joakim Larsson
b/ Politisk uppföljning, rapport till Årsmötet
c/ Mikael Malm, två punkter
d/ Ulrika Frick, info Bohuslän
e/ Tips från Bo-Lennart
f/ Information från Nils Farken

2. Diskussion med revisionen ca 45 minuter (18.15-18.40)
Lave Thorell och Lars-Gunnar Landin från revisionen presenterar sig.
Frågor och diskussioner. Önskemål från revisorerna
– Lägga till ekonomiska rapporter till protokollen
- Samla alla beslut gällande attest m.m. på ett ställe
3. Föregående mötesprotokoll S6 1/12 2013
AUs förslag till beslut
- att anteckna protokollet till dagens protokoll
4. Rapport från AU
Utgår - Inga aumöten under julhelgerna
5. Rapporter från Utbildningsutskottet
Utgår - Inga utskottsmöten under julhelgerna, nästa möte den 4 februari

Bifall
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6. Ekonomi
a/ Bo-Lennart informerade om att MP VG kan öppna ett konto i Ekobanken.
Bankonton är ekonomiansvarigs ansvar.
Informationen noteras till dagens protokoll
b/ Bo-Lennart informerade om att MP VG bokföring numer sköts av
organisationssekreteraren
c/ Bo-Lennart föredrog den ekonomiska rapportern som läggs till handlingarna Bifall
d/ MP VG kommer att erbjuda valkretsarna att stå för löneutbetalningar
till valsamordnarna i valkretsarna
Bifall
7. Revisorer till årsmötet
Diskussioner om extern revisor till årsmötet den 26 april.
Diskussioner Lave Thorell har förslag på ett namn:
Gunnar Hjalmarsson i Vänersborg
Den 13 mars kommer MP VG revision att lämna PM till styrelsen:
Den 20 mars överlämnas Revisionsberättelsen inför årsmötet.
Beslut:
- Uppdra till kansliet att kontakta Gunnar Hjalmarsson och även gå ut med
offerter i Vänersborgsområdet.

Bifall

8. Utskick till kommunavdelningarna inför valet
Diskussioner
Utskicket som görs tillsammans med Bohuslän bör gå iväg innan januari månads slut.
Fredrik jobbar vidare med sammanställning och presenterar förslag till styrelsen
så snart som möjligt.
9. Rapport om det regionpolitiska programmet
Protokollet från extra årsmötet i november snart justerat, därefter görs
ev. justeringar av det politiska kansliet innan programmet är helt klart.
10. Valgruppens framtid
Diskussion om valgruppens fortsatta arbete.
Valgruppen startade upp sitt arbete tidigt för att vara ute med planering i god tid.
När vi nu närmar oss valet kanske det är dags att valsamordnarna i valkretsarna
fortsätter arbetet. Valgruppen har ett par möten kvar.
11. Uppdragsuppföljning
Utgår
12. Återrapportering kring befattningsbeskrivningar
Joakim föredragande
Stryka ”regionpolitiska” i ”svara på regionpolitiska frågor”
under ”Väljare” Lägga till Kriser och att kansliet får vara den instans man
vänder sig till först vid ev. kriser
13. Årsmöte 2014,
a/ Dagordning
b/ Verksamhetsplan
Bägge punkterna bordläggs till nästa styrelsemöte
14. Seminarium på Almedalen
Diskussioner om MP VG ska anordna seminarium i Almedalen.

Bilaga
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Ta upp punkten nästa styrelsemöte, styrelsen arbetar vidare med frågan.
15. Verksamhetsplanen
Fredrik informerade om att 37 lokalavdelningar har deltagit i
olika utbildningsinsatser under året.
16. Övriga frågor
a/ Årsmöten, rapport från Joakim Larsson
Joakim föredrog sin rapport om lokalavdelningars deltagande på MP VG
årsmöten. Diskussioner om uppföljning.
Rapporten antecknas till protokollet.

Bilaga

b/ Politisk uppföljning, rapport till Årsmötet
Anna Hansson önskade att VG precis som Riks gör en sammanställning
av gröna framgångar. Det handlar om uppföljning av politiska beslut på MPVG:s årsmöten
Det politiska kansliet har redan ett sådant uppdrag.
Vi lägger till dessa som punkter på nästa au och styrelsemöte.
c/ Mikael Malm, två punkter
- Mikael informerade från Gröna Seniorer
- Proposition till Gröna Seniorers årsmöte. Förslag på att Gröna Seniorer precis som GU
undersöker möjligheten att skapa Gröna Seniorer Väst (inkl. Halland och Värmland).
d/ Ulrika Frick, info Bohuslän
Styrelsemöte i söndags, diskuterade valkretsindelningen. Ingen valsamordnare kommer att
anställas. AU tar på sig arbetet. Bohuslän vill ha hjälp av kansliet med registreringen av
kandidater till valmyndigheten.
e/ Tips från Bo-Lennart
Kongressprogrammet inför rikskongressen i maj/juni är klart, finns på hemsidan
f/ Nils Farken
Informerade om femmannagruppen i Skaraborg (topp fem på listan till Riksdagen).
En riksaktivitet planeras till Mariestad den 17 februari. Information kommer ut till
medlemmarna.
17. Nästa möte S8 Lördag den 22 februari, 10:00 – 16:00 i Vänersborg
18. Mötet avslutas
Ordförande tackade för mötet som avslutas 19.32

_____________________________
Joakim Larsson, mötesordförande

______________________________
Bo-Lennart Bäcklund, protokolljusterare

_____________________________
Madeleine Larsson, mötessekreterare

