
Protokoll fört vid möte med 
Ramsbergs Soc.dem Förening 
vid Eriks Livs 070115 
 
Närvarande: Maria Ströman, Birgitta Eriksson Asp, Folke Fantenberg, Birgit Fantenberg, 
Mona Westerlund. 
 
§  1. Ordf Maria Ströman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§  2. Rapporter: 

Birgitta meddelar att hon varit på sitt första revisionsmöte. Hon kommer att få 
genomgå utbildning den 15-16 mars. 
 
Maria rapporterar att hon skrivit ett utkast till en motion om regnskydd vid 
skolorna för de barn, som åker skolskjuts. Idag får de barnen stå i regnet och 
vänta på skolskjutsen. Maria kommer att föredra motionen på nästa möte. 
Även ett utkast med skrivelse till valnämnden finns angående de praktiska 
omständigheterna i vallokalen (mörkt, trångt och svårt att identifiera 
valförrättare). Utkastet föredras vid nästa medlemsmöte. Noteras att Maria blev 
vald till ordinarie ledamot i valnämnden. 

 
§  3.  Medlemsärenden 

Ordförande meddelar att inbetalningskort för medlemsavgiften kommer att 
sändas ut centralt fr o m i år. Medlemsavgiften är 100:- varav 90:- behålls 
centralt och 10 kr utbetalas till föreningen. 

 
§  4.  Minnesgåva 

En medlem har avlidit strax före jul 2006, Arne Lööv, som varit medlem under 
många år. Mötet beslutar att 200:- skickas till Församlingsgåvan i Ramsberg 
eller om anhöriga har särskilt önskemål om annan fond, som en minnesgåva. 

 
§  5.  Påminnelse om medlemsavgift 

Beslutas att medlemmar, som inte betalat medlemsavgift för förra året 
kontaktas. Maria lovar att ombesörja detta. 

 
§  6.  Kommande möten 

För att mötena inte skall kollidera med kommunfullmäktige, som kommer att 
hållas den 22 jan och 26 febr samt Arbetarekommunens möten, som ligger 
måndagen före fullmäktige, beslutades att nästa möte blir månd den 12 febr 
och årsmötet den 26 mars. 
 
Mötet beslutade att man skulle bjuda in någon från LO, som kunde redogöra för 
de förändringar i A-kassan, som den nuvarande regeringen kommer att 
genomföra. Mona får i uppdrag att ringa LO i Lindesberg. 
Beslutades att betala reseersättning om så erfordras. 

 
§  7.  Diskussion om valet till partiordförande. 

Medlemmarna diskuterade det förestående valet av ordförande till 
Socialdemokratiska partiet. Den, som förefaller vara mest aktuell är Mona 



Sahlin. Det fanns dock flera möjliga kandidater, som medlemmarna i Ramsberg 
kunde tänka sig. 

 
§  8.  Nomineringar m m inför årsmötet: 

Man har alltid gjort så att man inte valt någon valberedning utan de två mötena 
före årsmötet har man diskuterat vilka medlemmar som man vill föreslå till 
uppdrag i föreningen. Nuvarande kassören har uttalat att hon kunde tänka sig att 
fortsätta som kassör även år 2006. Detta år har nu gått till ända varför en ny 
kassör måste väljas. Medlemmarna enades om att föreslå Birgitta som kassör. 
Hon har tidigare varit revisor och nuvarande kassör kommer att tillfrågas av 
Maria om hon är villig att åta sig uppdraget som revisor efter Birgitta. De båda 
gör ett byte helt enkelt. Majbritt Jansson tillfrågas av Birgitta om hon kan 
kvarstå som revisorsersättare. 
Ingen av de närvarande var villig att efterträda Maria som ordförande. Förslag 
att föreslå årsmötet att välja Mats till vice ordf. 
Mona kan tänka sig att nomineras till sekreterare. 
Birgit kontaktar Ann-Sofie om hon kan tänka sig att omväljas till 
studiesekreterare 
 
För övrigt diskuterades att höra sig för om Församlingsgården är ledig så man 
kunde få hyra lokal där till årsmötet eftersom den lokalen är handikappanpassad. 
 
Mona beställer smörgåstårta från Lisas Matsalar i Storå. Denna hämtas av 
Maria. 

 
§  9.  Samhällstjänst. 

Beträffande tidigare beslut om föreningens ansvar för den unge man, som för 
närvarande har samhällstjänst med arbetsuppgifter i Ramsbergs församling och 
Älgmark Malingsbo-Kloten, med föreningen som ansvarig för hans handledning 
beslutades: 
Att föreningen fortsätter att ansvara för hans handledning 
Att han inte deltar i föreningens möten eftersom han meddelat att han inte 
sympatiserar med Socialdemokraterna. 

 
§ 10.  Avslutning 
 Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
Dag som ovan 
 
 
 
Mona Westerlund 
Sekreterare 
 
 
   Maria Ströman 
   Ordförande 


