
Protokoll fört vid möte med Ramsbergs Soc.dem Förening  
hos Ingegerd Lööv månd den 3 sept 2007 
 
Närvarande: Maria Ströman, Ingegerd Lööv, Birgit Fantenberg, Mona Westerlund. 
 
§ 1. Välkomna 

Ordf Maria Ströman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.  Rapporter:  

Inbjudan till Rådslag om skolan. Socialdemokraterna har beslutat utveckla och 
förnya sin skolpolitik. Man planerar att ta fram en utbildningspolitisk plattform 
och vill nu ha in synpunkter och idéer som kan utgöra underlag till en framtida 
skolpolitik. Man har kallat till träffar den 6/9, 12/9, och 25/9 för att diskutera 
skolfrågorna. Ett material med ett antal frågor rörande skolområdet har sänts ut. 
Svar skall vara insänt före 1 okt. Ingen av deltagarna på mötet hade möjlighet att 
delta i träffarna.  
Om det finns ett annat rådslagsärende tar vi upp det som ämne till ett möte 
längre fram så vi hinner ta hem material och förbereda före mötet. 
 
Ekonomin. Kassören meddelar att ingenting har hänt rörande ekonomin. 
Problemen med föreningens bankkonto är fortfarande inte lösta. Den nya 
kassören kan inte få teckningsrätt eftersom endast innehavaren till kontot får 
teckna. Föreningen kan inte betala 1000:-/år för ett postgirokonto så frågan 
måste lösas på något annat sätt.  
 
Ingegerd meddelar att äldreboendet Tallen i Frövi har öppnats på nytt och invigs 
på fredag, den 7 september. 
Hon berättar också att man numera kan få avlastning som anhörigvårdare med 
10 timmar i månaden gratis. 
 
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.  
Vi försöker få rapport från namninsamlingen angående förslaget till nedläggning 
av biblioteket i Ramsberg. 

 
§ 3. Kallelser 

För att om möjligt få med fler medlemmar till föreningsmöten beslöts att Maria 
tar fram en generell möteskallelse som enkelt kompletteras med gällande datum 
och ärenden som kan delas ut till de som inte har e-post. För anslag utomhus 
behövs en affisch som är vattentålig vilket vi inte har tekniska resurser själva att 
göra för närvarande. Möjligen finns sådant att beställa centralt. Maria kollar. 

 
§ 4. Avslutning 
 Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Dag som ovan: 
 
 
 
Mona Westerlund    Maria Ströman 
Sekreterare    Ordförande 


