
Anteckningar från styrelsemötet den 17/12 2011                         Nr.10 

 

Närvarande: Patrik Renfors, Staffan Folke, Maud Ekman 

Adjungerad: Lotta Jonsson Fornarve 

Frånvarande: Lotten Båvik, Lotta Back, Kent Eriksson, Mats Tillenius, Ingela Wahlström 

 

§ 1  Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2  Formalia 

 Till mötessekreterare valdes Staffan Folke 

 Dagordningen gicks igenom och under övriga frågor lades till information om 

 löneförhandlingar, integrationspriset och kommande ansökan från Blanca Firpo. 

  

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll bordlades till nästa styrelsemöte. 

 

§ 4 Konstituering 

 Sedan Patrik övertog ordförandeskapet har DS saknat vice ordförande. Beslöts att bordlägga 

 frågan. 

 

§ 5 Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget 

 Områdesansvariga skriver sina delar. Patrik skickar ut gamla verksamhetsplan och 

 verksamhetsberättelse som vägledning. Saker som ska ingå är: Ordförande/gruppledarträffar, 

 kulturaktiviteter, ABF:s 100-årsjubileum den 28/4, seminarier. Allas bidrag ska vara inne till 

 den 10 januari och skickas till Patrik som sammanställer. 

 Motionsstopp den 20 februari. Ombudsmannen skickar ut informationsbrev till föreningarna. 

 I samband med dessa datum ändras DS mötena inför årskonferensen till 23/1 och 29/2. 

 

§ 6 Ordförande/gruppledarträffar 

 Beslöts att ha en träff för ovanstående den 13/2 2012 på partiexpeditionen klockan 18.00 

 

§ 7 Regionfrågan 

 Vänsterpartiet Sörmland har skickat remissvar till landstinget. 

 

§ 8 Gnesta, Vingåker, Trosa 

 I Gnesta har Patrik och ombudsmannen deltagit på ett styrelsemöte, Patrik och Staffan har 

 deltagit på ett medlemsmöte. Där utsågs Stafan till medlare mellan Gnestas ordförande och en 

 medlem. 

 Patrik och ombudsmannen har besökt Vingåkersföreningen för att skaffa sig en uppfattning 

 om problemen. En struktur måste utarbetas för föreningen. 

 Trosa har haft kontakt med oss. Tongångarna verkar vara positiva. 

 

§ 9 Rapporter 

 a. PS och landstinget 

 Lotta Jonsson Fornarve lämnade en rapport från PS som lades till handlingarna. 

 Maud Ekman lämnade en rapport från landstinget som lades till handlingarna. 

 b. Ekonomi 

 Kassören lämnade en rapport där dett ser ut som budget hålls. Rapporten lades till 

 handlingarna. 

c. Kongressen 

Ett möte har hållits av ombuden. Nästa sker den 19/12 i Eskilstuna. 



d. Ansvarsområden 

Mats Tillenius deltog på ABF:s halvårskonferens. Vi var de enda som yrkade på avslag att använda 

fas-3 arbetare från arbetsförmedlingen. 

 

§ 10 Övrigt 

 Patrik och Staffan har löneförhandlingar med ombudsmannen den 20/12. 

 En ansökan om bidrag kommer att lämnas av organisationen som Blanca Firpo har arbetat 

 med i Argentina. 

 Arbetet med integrationspriset ska sättas igång. Patrik är ordförande i kommittén. 

 

§ 11 Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

 

 

Staffan Folke      Patrik Renfors 

 

 


