Ungefär detta sade Erik Mickwitz pä Arbetarkommunens höstmöte den 20.11.2001:
Den angelägnaste frägan denna höst i Helsingfors stadsfullmäktige har varit stadens
budget. De olika nämnderna hade byggt upp sina förvaltningsgrenars budgeter pä felaktiga
grunder, vilket ledde till att längsiktsplanerna för är 2003 och 2004 nu mäste ses över. De
planer som nu finns saknar därför betydelse.
Beträffande utbildningsnämnden, har man kämpat för att fä anslag till reparationer av
skolfastigheterna, som i mänga fall dras med mögelproblem. Ursprungligen beviljade
stadskansliet en budgetram för utbildningsverket som gick pä 80 miljoner mk. I budgetförhandlingarna tänjde man ramen att omfatta 100 miljoner. Utbildningsnämnden höjde
budgetkravet enhälligt till 120 miljoner, men stadsdirektör Eeva-Riitta Siitonen krävde att
anslaget skulle skäras ned tillbaka till 100 miljoner. I stadsfullmäktige fick man dock
igenom utbildningsnämndens krav pä 120 miljoner, varvid alltsä fullmäktige godkände
den största avvikelsen i ärets budget frän vad stadsdirektören skulle gätt med pä.
Utbildningsnämnden vill att man i fortsättningen skall kunna diskutera med stadskansliet
om hur man ser pä skolutbildningens kostnader. Nu har stadskansliet fixerat sig vid
kostnaden per elev, som är högre i H:fors än i landet i genomsnitt. Nämnden vill fä en
utredning av utbildningsverket om vad detta kan bero pä. Ett problem i sammanhanget är
att stadens statistikcentral levererar osäkra uppgifter om det kommande elevantalet. Det
antalet ligger emellertid som grund för stadens ansökningar om statsunderstöd för
bildningsväsendet.

HELSINGFORS SOCIALDEMOKRATISKA
ARBETARKOMMUN (HSAK)

FOREDRAGNINGSLISTA FOR HOSTMOTET
2003

Lauri Heikkinen

1.12.2003

Mötets tid och plats

1.12.2003 kl.17.30 pa restaurang Juttutupa

Ärenden som skall behandlas enligt 8 § i HSAK:s stadgar
1) Väljs mötesfunktionärer och -utskott,
2) Behandlas frägor i anslutning till fullmäktigegruppens verksamhet
3) Fastställs verksamhetsplan för inkommande verksamhetsperiod
4) Besluts om eventuella extra medlemsavgifter till kommunalorganisationen
5) Godkänns kommunalorganisationens budget för följande verksamhetsperiod
6) Väljs ordförande och viceordförande samt övriga medlemmar i kommunalorganisationens styrelse för
följande verksamhetsperiod
7) Väljs tvä revisorer och tvä revisorssuppleanterför följande verksamhetsperiod
8) Fastställs valarbetsplaner inför allmänna val i enlighet med partiets stadgar samt partiets och distriktets
direktiv
9) Fastställs valet av distriktskongressombud.
10) Övriga ärenden
11) Mötets avslutning
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Protokoll fört vid arsmötet 1.12.2003 kl. 17.30 i Folkets Hus
Närvarande:

Lauri Heikkinen
ordförande
Mikael v. Nandelstadh
Petra Hyvärinen
sekreterare
Olof Cantell

1 § Arbetarkommunens ordförande Lauri Heikkinen öppnade mötet, som
konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

2 § Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Lauri Heikkinen.
Till sekreterare Petra Hyvärinen.
Till protokolljusterare Mikael von Nandelstadh och Olof Cantell.
3 § Godkännande av föredragningslistan
Godkändes Heikkinens förslag till föredragningslista.
4 § Behandlas fragor i anslutning till fullmäktigegruppens verksamhet
Konstaterades att var fullmäktigeledamot i Helsingfors stadsfullmäktige är Erik
Mickwitz och att arbetarkommunen bör aterkomma till pa vilket sätt
kommunikationen mellan den och fullmäktigeledamoten bäst skulle ordnas.
Noterades HSAF:s invit till SF om närmare organisatoriska diskussioner och att vid
denna diskussion även fullmäktiges roll bör diskuteras.
5 § Kommunalorganisationens bokslut 2002
Bokslutet godkändes.
6 § Besluts om eventuella extra medlemsavgifter till kommunalorganisationen
Beslöts att inte i detta skede uppbära nagra extra avgifter.
7 § Kommunalorganisationens budget för 2004
Budgeten godkändes.
8 § Godkännande av verksamhetsplan för ar 2004.
Verksamheten 2004 konstaterades besta av arbete för EU- och kommunalvalet samt
diskussion angaende organisationens roll och struktur. Planen godkändes.
9 § Val av ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmar för ar 2004
Till ordförande valdes enhälligt Lauri Heikkinen och till styrelsemedlemmar: Petra
Hyvärinen sekreterare, O lof Cantell vice ordförande, Mikael von Nandelstadh kassör.
10 § Val av tva revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes Lars Markkula och Risto Laakkonen, till revisorssuppleanter Kaj
Eriksson och Henrik Helenius.

11 § Fastställa valarbetsplaner
Beslöts äterkomma till ärendet senare - ärendet bordlades. Beslöts ge
koordineringsansvaret till styrelsen.
12 § Övriga ärenden
Listan över förtroendeuppdrag uppdaterades. Listan ligger som bilaga.
13 § Ordförande avslutade mötet kl. 18.30

Lauri Heikkinen
ordförande

Petra Hyvärinen
sekreterare

Protokollet justerat

Olof Cantell

Mikael von Nandelstadh
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HELSINGFORS SOCIALDEMOKRATISKA
ARBETARKOMMUN

PROMEMORIA ÖVER ARSMÖTET 2005

Lauri Heikkinen

13.12.2005

Tid och plats

7.12.2005 kl 17.00 pâ rest. Juttutupa, Sparbankskajen 5, H:fors.

Närvarande

Lauri Heikkinen
Mikael von Nandelstadh

ordförande
kassör

1
Mötets öppnande, beslutförhet och godkännande av föredragningslistan
Heikkinen förklarade mötet öppnat och konstaterade att mötet
sammankallats i vederbörlig ordning, men att endast tvä personer
infunnit sig. Beslöts behandla de ärenden som enligt
Arbetarkommunens stadgar skall behandlas pä ett höstmöte.
2
Budgeten för är 2006
Beslöts godkänna den av kassören von Nandelstadh uppgjorda
budgeten pä 1 240 euro, varav 240 euro reserveras för upprätthällande
av Helsingfors Socialdemokraters hemsidor pä Internet, och 1 000 euro
för riksdagsvalet 2007. Inkomsterna pä 1 240 euro bestär av den andel
av partiskatten som inflyter till Arbetarkommunen.
3
Bokslutet över räkenskaperna frän är 2004
Beslöts fastställa det per e-post tillkännagivna och av mottagarna, och
revisorerna godkända bokslutet över räkenskaperna frän är 2004.
4
Kandidaterna i riksdagsvalet 2004
Beslöts klargöra vem som kommer att ställas upp som kandidater i
riksdagsvalet av de svenska soc.dem. föreningarna i H:fors.
Diskuterades, hur anmälan till FSD om ärendet skall göras.
Konstaterades att ärendet kommer att behandlas inom föreningarna,
varefter de är i kontakt med varandra.
5
Styrelsen för âr 2006
Beslöts att styrelsen fortsätter sin verksamhet i tidigare
sammansättning under är 2006. Styrelsen bestär av ordföranden Lauri
Heikkinen frän Helsingfors Svenska Arbetarförening, sekreteraren
Petra Hyvärinen frän samma förening, samt av kassören Mikael von
Nandelstadh frän Socialdemokratiskt Forum.
6
Mötets avslutning
Dä inga övriga ärenden föreläg för behandling, avslutades mötet
omkring kl 18.00.

Lauri Heikkinen
avfattade promemorian

