
Styrelseprotokoll från Kristdemokraterna i Klippan styrelsemöte på 

Kommunhuset 20130903 

Närvarande:    Ordförande Bodil Andersson, Anto Cacija, Margareta Dahlgren, Ingmar Pålsson  

                          Ann-Sofie Karlsson, Anders Johansson  

                          

                        

§41.  Mötet öppnas. 
 Ordförande Bodil Andersson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 

§42.  Val av sekreterare. 
 Ingmar Pålsson valdes till sekreterare. 

§43.  Val av justerare.  
 Margareta Dahlgren valdes att justera protokollet. 

§44.  Godkännande av dagordning för mötet. 
 Dagordningen fastställdes och godkändes. 

§45.  Föregående protokoll. 
 Styrelseprotokoll från 20130812 upplästes och godkändes. 

§46.  Ekonomisk information 
Ekonomin föredrogs av kassör Anto Cacija och godkändes. KD Klippan är enligt 
Skatteverket under fem år befriat från att betala skatt och att redovisa 
deklarationsuppgift. År 2013-2017. 

§47.  KD Klippans hemsida.                          
KD Klippans hemsida kan inte nås via Google, eller Riks.  

    

§48.  Medlemsvärvning 

Medlemsvärvningen diskuterades. Vi måste synas för att kunna bli fler! VI fortsätter 

att försöka värva. KDU’s värvningstävling slutar i november 2013.  

§49. Aktiviteter  2013 

 Ann-Sofie Karlsson om medverkan på långlördag 29 oktober. Det har uppstått 

svårighet för politiska partier att medverka ev. på grund av vad, som skedde i 

Ljungbyhed på Gammelmarknaden. Anders Johansson ordnar enkäter. Ingmar 

Pålsson bokar tält. Långlördag tages upp till diskussion på KPA 26/9.  

Julfika med halvdag 24 november. Margareta Dahlgren kontaktar Michael Anefur 

om medverkan. 

Ann-Sofie Karlsson undersöker vidare om studiecirkel i politikerskola.    

 

 



§50.  Valet -14. Vilka insatser under 2013 

Bodil Andersson redovisade från möte med Alliansen om gemensam vallokal. Bodils 

information godkändes. 

 Ny ombudsman med placering i Hässleholm är Mattias Grängzell, som vi skall utnyttja. 

   

§51                   Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 10/10 kl. 19.00 på kommunhuset. Lotta fixar fika. 

 

§52.  Övriga frågor 

 Ann-Sofie Karlsson redogjorde om sin kommande motion angående anhörigvård.

  

Axel Danielsson dagen 14/10 är för ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser. Mötet 

beslutade att Ingmar Pålsson får gå även om inte inbjudan från Treklövern kommer. 

 Tackkort från Ragnhild Karlssons 60 årsdag har kommit. 

§53. Mötets avslutande 

Ordförande Bodil Andersson tackade för visat intresse.  

 

 

 

 

Ordförande Bodil Andersson                     Sekreterare Ingmar Pålsson 

 

 

Justerare Margareta Dahlgren  


