
Styrelseprotokoll från Kristdemokraterna i Klippan styrelsemöte på 

Kommunhuset 20130514 

Närvarande:    Bodil Andersson, ordf. 

 Anto Cacija 

 Margareta Dahlgren 

 Ingmar Pålsson 

                          Ann-Sofie Karlsson 

                          Anders Johansson 

 Charlotte Anderberg 

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

§15.  Val av sekreterare. 
 Charlotte Anderberg valdes till sekreterare. 

§16.  Val av justerare. 
 Anders Johansson valdes att justera protokollet. 

§17.  Godkännande av dagordning för mötet. 
 Dagordningen fastställdes 

§18.  Föregående protokoll. 
 Styrelseprotokoll från den 20130305 upplästes och godkändes. 

§19.  Ekonomisk information 
Ekonomin föredrogs. Vi har fått vårt kommunala bidrag på 45 000kr och en hel del 
medlemsavgifter har betalts in. Till nästa styrelsemöte sammanställer vi vilka vi 
behöver påminna om detta. 

 Styrelsen har beslutat att betala serviceavgift för 1:a halvåret från Kristdemokraterna 
på 8585kr   

§20.  KD Klippans hemsida  
Styrelsen tog beslut om att använda sig av samma layout som Kristdemokraterna riks 
har. Den kommer att publiceras inom det närmsta. Det kommer även att tillkomma en 
medlemssida där lösenord kommer att krävas så att vi får en mer aktiv hemsida. 

§21.  Medlemsvärvning 

Vi måste synas för att kunna bli fler! VI fortsätter att försöka värva. KDU’s 

värvningstävling slutar i november 2013. 

§22. Aktiviteter  2013 

Höstens första långlördag kommer vi att finnas på plats för att ha en  väljardialog. 

Anders plockar fram enkät och Ingmar fixar tält, Ann-Sofie kollar med 

Köpmannaföreningen. Lotta kollar roll-ups. Troligen blir det den lördagen 

28september. 

  



§23.  Valet -14. Vilka insatser under 2013 

Vi tar upp viktiga valfrågor och aktiveter till nästa styrelsemöte. Då bör även en grupp 

tillsättas som kan arbeta kring detta. 

§24.  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 27 /6 kl. 19.00 på Kommunhuset. Ingmar ordnar fika. 

 

§25.  Övriga frågor  

Ann-Sofie lyfte studiecirkel: Hur fungerar demokratin i din kommun? Kontakten är 

tagen och när vi har bestämt innehåll och tid kan vi ta kontakten. Vi kan göra reklam 

för detta  på vår långlördag. Upplägget är för närvarande helt öppet. Ann-Sofie tar 

fram ett förslag på upplägget. Vi är positiva och ser stora möjligheter att nå nya 

medlemmar. 

Bodils motion: För en bättre insyn o förståelse för projekt, diskuterades snabbt 

och vi står alla bakom den. Några små justeringar kommer att göras. Bodil 

presenterar den på fyrklövermötet tisdagen den 21/5. 

Anders redovisade kort tankarna som går runt nämndsorganisationen.  

 Respons på Gymnasiets vision som BUN ska ta beslut om lämnas snarast till Bodil via 

mail.  

§26. Mötets avslutande 

Ordförande Bodil Andersson tackade för visat intresse.  

 

 

 

 

 

Ordförande                      Sekreterare 

 

 

Justerare 

 

 

  


