
Det var en tapper skara som 
möttes i Eslöv på självaste 
luciamorgonen. Efter en snabb 
frukost förklarade ordförande 
Jonas Sjöberg regionfullmäk-
tige öppnat. De första punkterna 
på dagordningen klarades av 
snabbt tills Målplanen dök upp 
på dagordningen, då satte det 
demokratiska arbetet igång 
på riktigt. Det kom önskemål 
om att MB-grupperna borde 
få mer mandat, att regionfull-
mäktige inte bör läggas på hel-
ger och att mer lönestatistik än 
det som kommer i nyhetsbrevet 
presenteras. Utöver det gjordes 
ett förtydligande om hur viktig 
den facklig-politiska samver-
kan är (nya medlemmar är all-
tid välkomna).

Det stora samtalsämnet detta 
regionfullmäktige blev antal 
ledamöter i regionstyrelsen. 
Bakgrunden är att det togs ett 
beslut på kongressen i somras 
om att regionstyrelsen ska 
bestå av nio ledamöter men 
kan utökas till elva eller tretton 
om regionen vill. Efter godkän-
nande från förbundsstyrelsen 
kan antalet styrelseledamöter 
minskas till sju eller utökas 
till femton. Tidigare kunde 
man efter godkännande få vara 
sjutton och det är det antalet 
man haft i Skåne. Förslagen 
som presenterades var tretton 
respektive femton ledamöter. 
Det senare kom från krets Hel-
singborg som motiverade det 
med att med femton ledamöter 
värnar man om att kretsarna 
blir representerade. Det första  
förslaget på tretton ledamöter 
byggde på att det ska blåsas 

nytt liv i verksamhetsrådet så 
att ärenden redan har disku-
terats och är genomarbetade 
när det är dags för regionsty-
relsen att ta beslut. I verksam-
hetsrådet kan alla finnas re-
presenterade; kretsar, klubbar, 
m.fl, man menade därför att 
med den arbetsordningen får 
fler göra sig hörda. Det blev en 
lång diskussion där man pre-
senterade argument för de oli-
ka förslagen. Ståndpunkterna 

Nytt antal ledamöter i fokus
på regionfullmäktige
Årets sista regionfullmäktige hölls 13 december på Hotell Stensson i Eslöv. Den punkt 
på dagordningen som tog mest tid att komma till beslut kring var frågan om hur många 
ledamöter regionstyrelsen ska bestå av framöver.

Det första förslaget som presenterades – tretton styrelseledamöter.
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var (förenklat) ett krets-tänk 
jämfört med ett Skåne-tänk. 
Kretsarna SvaLan och Skäl-
derviken uttryckte tydligt sitt 
stöd för Helsingborgs förslag 
men efter en omröstning som 
krävde rösträkning blev det 
förslaget med tretton styrelse-
ledamöter som vann. Nu blir 
det upp till kretsarna att nomi-
nera styrelseledamöter inför 
årsmötet 28 mars. Sista dagen 
för att nominera är 13 mars.

Efter den livliga diskussionen 
klarades resten av mötet av 
ganska snabbt. Kassör Pierre 
Esbjörnsson presenterade bud-
geten inför 2015. Då dök åter 
frågan upp om vilka dagar 
regionfullmäktige bör hållas 
eftersom det är en kostnads-
fråga. Det löstes genom att 

styrelsen fick i uppdrag att ut-
reda frågan och presentera re-
sultatet på årsmötet 28 mars. 
En ny budgetpost presenterades 
pga den rådande situationen i 
landet. Eftersom vi mest troligt 
står inför nyval så avsattes det 
pengar för valarbete.

Mötet avslutades med lite all-
män information om att man 
hoppas på att den nya tele-
fonoperatören kommer lösa 
wifi-problemet på kontoren, 
att renoveringen i Helsingborg 
snart är klar (med en uppma-
ning att titta in om man är i 
närheten) samt att det kommer 
gå ut en inbjudan om en utbild-
ning för MB-sammankallande 
kring Huvudentreprenörsan-
svaret.

Det krävdes räkning för att avgöra vilket förslag som vann – tretton eller 
femton ledamöter? Förslaget med tretton fick flest röster.

Blivande medlem i Byggnads?

Viktiga datum 2015!
13 mars - Sista dag för nominering 
till regionstyrelsen
22 mars - Nyval till riksdagen
28 mars - Årsmöte

Kretsmöten
Söderslätt  27 januari
Sydkusten  29 januari
Österlen  28 januari
124   27 januari
Skälderviken  26 januari
Snapphanarna 29 januari
Helsingborg  22 januari
Mitt i Skåne  29 januari
SvaLan  7 februari
Östra kretsen 13 januari
Söderåsen  19 januari
Malmö  20 januari
Lundabygden 28 januari

Tid och plats på: www.byggnads.
se/Regioner/Regioner/Regi-
on-Skane/Medlemskretsar/

Brian Hansen var uppe på fötterna 
och talade för Krets Helsingborgs 
förslag på femton ledamöter.

Joakim Frank menade att det är 
dags att sluta med krets-tänk och 
istället fokusera på det som är bäst 
för hela Skåne.
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