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Rapport gällande erhållet lokalt partistöd
Ifylles av partiet (se bestämmelser om kommunalt partistöd 2015-2018, sid 2).
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Granskningsrapport gällande erhållet lokalt partistöd
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 Bollebygds kommun gällande
användning av partistöd:
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Protokoll fört vid Centerpartiet Bollebygdkretsens årsmöte 2018
kl. 18. 30 i Hestrafors IF Klubblokal.
l. Ordförande Roland Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Närvarandepå mötetvar: RolandAndersson,YvonneAndrén,FredrikOlofsson,SandraEliasson,
Göran Eriksson, Lilie Drugge, Tommy Andersson, Börje Harrysson, Elving och Ully Johansson.
Bertil Frost.

Inbjudna var Roland Karlsson Ulricehamn och Valombudsman Oskar Dahl.
Val av mötesfunktionärer.
a. Som mötesordföranden valdes Roland Karisson
l

Roland Karlsson höll ett anförande angående Vägen till valet 2018. Det utgörs av div torgmöten,

kampanjer och som utgör en valplattform för kommande år. Han efterlyste och erbjöd även
samarbete inför valet. Valombudsmannen Oskar Dahl redogjorde för vaiuppiäget och hur man
tänk att det far bäst effekt. Mötet diskuterade livligt det samma och tyckte det lät bra.
Nu avbröts mötet för Fika med gott bröd, pålägg och gott samtal om allt.
b. Sekreterare Bertil Frost
c. Justerare: Fredrik Olofsson, Yvonne Andrén.
3. Kallelsen godkändes av mötet.
4. Fastställande av rostlängd godkändes
5. Fastställande av föredragningslistan godkänd.

6. Styrelsens berättelse över det gångna året lästes av lästes av Roland Andersson och mötet
godtog densamma.
7. Revisorernas berättelse lästes av Tommy Andersson vilken godtogs.
8. Fastställande av balans och resultaträkning godtogs av mötet.
9. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen

10. Oskar Dahl och Roland Karlsson informerade ytterligare om vad som skall händavalåret.
11.

a.

Anmälningsärend en

meddelades

som

avsåg Policy gällande Centerrörelsens verksamhet

som skavara trygg o(^hfri fräntrakasserier, b. Motioner skall passera distriktsstämman först.
12. Styrelsens verksaijnhetsplan debatterades, varefter den godtogs.
13. Ersättning till ordföranden fastställdes som tidigare till 999:- året
14. Antal ledamöter i jstyrelsen som tidigare 5 plus 3

15. RolandAnderssot^ omvaldessom ordförande.
16. Omval

av

Fredrik

ol ofsson, Yvonne Andren

Bertil Frost och Madeleine Andersson.

17. Val ombud till distiriktsstämman. Styrelsen och ersättare Börje, Göran, lille.
17 b. Val av ombud ti<l regionstämman. Sandra ord. och Roland ers.

18. Valav ombud till partistämma. Närdet hålls.Yvonne ord. Fredrik ers.
19.Val avrevisorer. Birgitta Albrecht, Tommy Andersson Och ersättare Göran Eriksson.

20.Valavvalberedning. BörjeHarryssonsammankallande, ElvingJohansson,KätheAndersson.
21. Fråganom a.fastställandeav ksindidatförsäkran.b. Beslut om antalvt!sedlar. c. Beslut om

antalnamnpävalsedlar, d. Fastställandeavvalsedel/valsedlartill kommunfullmäktige, hänförs
till nomjneringsstämrrian tisdagen 13/3.

22. Framställningochförslag,inga.23. Behandlingavmotioner, inga.24. Rapporter, inga.Vid
mötet väckta frågor, inga.

26. Ordförandentackademötesdeltagarnaochavslutade/métet.
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