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niUf eniället lokalt partisto..
Ifylles av partiet (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2).
Rapporten gäller:
Juridisk person (registrerad lokal partiförening)
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Erhållet partistöd för granskningsperioden
Granskningsperiod

Erhållet stöd (kr)

Ordförande

Kassör
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Ifylles av den särskilde granskaren (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2)
- Kommentarer om hur det lokala partistödet använts

Härmed intygas att partiet har följt bestämmelserna för partistöd i Bollebyg ds kommun gällande
användning av partistöd:
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Verksamhetsberättelse FR 2017

Folkets Röst har under 2017 haft 10 styrelsemöten, lämnat in 5 motioner och 4
interpellationer.

Vi har under året mött våra väljare vid ett flertal tillfällen för att förklara vår politik och
motta och svara på väljarnas frågor och åsikter om kommunens styrande.

FR har inköptett tält för att kunna interagera utomhus med våra väljare och för att synas
bättre vid torgmöten. Fr har fått ny ordförande och styrelsemedlem. Fr har gjort en
broschyr, beställt spargrisar för kommande valår som skall utdelas till vara väljare i en
symbolisk handling.

Fr tog initiativ till ett debattmöte som till en början mottogs positivt av de andra partierna,
men som sedan inte fullföljdes då de andra partierna valde att avböja i sista stund tyvärr.
FR har börjat förbereda för kommande valår med Kflistor, "livenärvaro , marknadsföring och
allmän strategi. Kassören har fått godkänt att genomgå en ekonomikurs.

l kassan finns den 31/12 2017; 48, 707, 50 kr

^AJ- s.M^\ h^^Styrelsen, jan 2018

REVISIONSBERÄTTELSE2017
Undertecknad revisor, utsedd att granska räkenskaperna i Folkets Röst, får härmed
avge revisionsberättelseförverksamhetsåret2017.
Jag har granskat verifikationer och tillgodohavande å bank beträffande föreningens
verksamhet.

Räkenskaperna och handlingarna i övrigt är i god ordning och utan anmärkning.
Jag tillstyrker att balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för den tid som omfattas av revisionen.

Bollebygd 2018-01-27

/ Reidar Knutson

Protokoll vid årsmöte 4/2 2018
Folkets Röst

l. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet - Mattias Tellander
3. Val av sekreterare för årsmötet-Anna Lind
4. Fastställande av röstlängd - 26 medlemmar
5. Val av juste ra re och rösträknare - Mathias Carlzon
6. Fastställande av dagordning - godkännes
7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst - med anmärkning, den interna

godkänd, den officiella lite sen.
8. Behandling av verksamhets/förvaltningsberättelse - godkänd
9. Revisorernas berättelse - godkänd

10. Fastställande av balans/resultaträkning - godkänd
11. Fräga om ansvarsfrihet för styrelsen - godkänd

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter - förnyad uppsättning 6+2 inkl ordf.
13. Val av ordförande för föreningen. Mattias Tellander ett är kvar.

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter:
Stefan Larsson Kassör nyval pä tvä är
Anna Lind Sekreterare ett år kvar

Kenneth Johanson Ledamot nyval pä tvä är
Mathias Carlzon Ledamot ett är kvar

Kenneth Andersson Suppliant

nyval pä ett är

Calle Pälsson Suppleant nyval pä ett är
Tommy Larsson Ledamot nyval pä tvä är

15. Tecknare för föreningen är ordförande och kassör, var och en för sig
16. Fastställande av ev. Sektioner - inga ännu
17. Val av revisor, revisorssuppleant samt särskild granskare av partistöd - Reidar, Göran

Augustsson avsäger sig, partiet söker aktivt efter en ny suppliant. Särskild granskare au
partistöd; Carina Larsson

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen - Fr beslutar att styrelsen tar denna post
tsv, då ledamöter till valberedning saknas

19. Val på ett år av ordf. och ledamöter i valberedningen - se ovan.
20. Val av ombud till möte där föreningen har rätt att representera via ombud - beslut tas
av styrelsen vid varje uppkommet tillfälle.

21. Fastställande av avgift för nästkommande år-kvarstår sedan förra året; 100 kr vuxen,
50 kr för barn under 18 är.
22. Inkomna motioner - inga
23. Övriga ärenden
s

Förenkling av stadgar - Kennetff'åtar sig att skriva en förenklad upplaga till nästa årsmöte.
Michael Plogell har blivit kontaktad av politiker från Trollhättann, paraplyorganistation som
står för ett avskaffande av landstinget, och vill ha direkt statligt ledsagande. Michael positiv,

uppsamlingsmöte i febr. som representant för att kolla läget. Styrelsen ställer sig positiva till
ett informationsmöte för att få reda på mer innan vi binder upp oss. Michael berättar vad
2018 bär framför oss. Planering, torgmöten mediabevakning skylten vid vägen.
Cafedebatter. här är kd och centern positiva. De andra skulle återkomma, tanke kring ett

möte i olsfors ett i töllsjö och ett i Bollebygd. Debatten kommer fokuseras på förvaltningen
av vård och barn, återhållsamhet. Skolbygget, Michael ger bakgrund och framtidsvision.

Vi behöverta tag i medlemsantalet, och öka detta nu. Budskap på Fb kring vård och skola/
barnomsorg. Michael vill ha hårda fakta för att kunna driva debatt i KF.

Medlem; Annelie pratar om sin uppfattning om kommunen och dess drift. (Fadern, enda
mjölkbondensom finns kvar i Bollebygd. ) Landsbygsfrågorliggervarmt om hjärtat.
Bollebygd behöveren stabil grund att stå pä innanvi kan byggaframtid, hållerMichael med.
KennethA pratar om medlemsantalet och undrarövermissade medlemsutskick. Vikten av
att kontakta alla för att de gamla medlemmarna måste komma tillbaka. Kenneth J erbjuder
sig att göra detta igen. Vi funderar kring att lägga avilappar i broschyrerna. Röstmottagare Kenneth A erbjuder sig att vara en av dem till valet här i Bollebygd i höst.

Reidar meddelar att om man har utlägg, önskas kontoöverföringar och swisch helst. Aveckla
kontanterna.

24. Sammanträdets avslutande

QÉ&^^JLfcz.
Sekr. Anna Lind

Ordf. Mattias Tellander

Just. Mathias Carlzon

