Västerås Stifts s-grupp

2009-12-07
Via mail till nya periodens fullmäktigegrupp

Minnesanteckningar – Gruppmöte 7 dec 2009
Närvarande i Stadshusets plenisal 27 ledamöter: Anna-Kay Törnqvist, Birger Sjungargård, Birgitta Eklund, Britt Sandström, Erik Hamnstedt, Erik Larsson, Grete Morud-Almkleven, Gun-Britt Lennartsson, Göran Edström, Håkan Jansson, Ingemar Bergmark, Jons Ingemar Larsson, Jörgen Eklund, Karin Cladin, Kerstin Björk, Kerstin Byström, Kerstin Ernebrink, Kicki Strömgren, Lars Rydje, Lena
Johnsson, Maria Lagerman, Nicklas Gustafsson, Niclas "Nisse" Bergström, Per Flinck, Rune Magnusson, Ulla Bengtsson, Ulla-Britt Emanuelsson.
1. Vice Ordförande i stiftfullmäktigegruppens styrelse, Kerstin Björk, öppnade överläggningarna
under det att ordförande Lars Rydje deltar i valberedningens arbete.
2. Dagens nomineringar: Redogörs att posk och kd avser gå ihop i röstningen, vilket lett till att vi
överlagt med c, mp, fisk och m ang förslagen till val. Frimodig kyrka och v står utanför samverkan. Meddelas att Britt Sandströms make blivit tillfrågad om uppdraget att vara ledamot i
domkapitlet då ärenden fordrar juristkompetens och att han tackat ja.
3. Gruppens arbetsformer.
Kerstin och Maria berättade lite hur det praktiska kring vårt uppdrag fungerar.
OOO Kallelser till och rapporter från gruppmöten sker per mail till alla som har e-post. Det
ankommer på var och en att försäkra sig om att gruppen har tillgång till en fungerande mail.
OOO För våra egna gruppmöten som sker på andra dagar än stiftsfullmäktige (en lördag vardera på vår och höst) betalas resorna av vårt mandatstöd via Dalarnas partidistrikt. Ange alltid
konto med clearingnummer på den blankett som finns på vår interna hemsida där också alla
minnesanteckningar och kallelser samt dokument går att hämta. www.gammelbo.se/Stift.htm
OOO Viktigt att alltid anmäla närvaro på vår- och höstmötena då vi bokar mat som måste betalas oavsett om man kommer eller inte. Vi har nyttigare saker att lägga pengar på än mat
som ingen äter. Som regel får vi stå för matkostnaderna ur egen ficka.
OOO Reseräkningar till stiftsuppdrag däremot får man fylla i själv vid varje möte. Ta med
kontonummer. Intyg för förlorad arbetsförtjänst från arbetsgivaren kan skrivas på ett vanligt
papper (ingen färdig blankett finns) och p-biljetter (om man inte kan stå vid stiftets parkering)
kan skickas in efteråt. För parkering vid stiftskansliet måste man hämta tillståndslapp inne på
expeditionen. Ordinarie ledamöter i stiftsstyrelsen har årstillstånd – samåk gärna.
4. Utbildning.
Partiet har redan vid vårt novembermöte aviserat att vi ska genomföra utbildningar.
5. Nästa möte.
Nästa möte är stiftsfullmäktiges s-grupps årsmöte lördagen den 13 mars, i Fagersta.
Ett uppdrag att arbeta vidare med frågan om värdeordens innebörd (riktlinjer och ägardirektiv).
Enligt uppdrag
Socialdemokraterna
Maria Lagerman, den 18 feb 2010.
maria.661955@telia.com
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