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Kommunfullmäktigeledamöter
Ordinarie: Göran Larsson, Anna Kelemen Ejstes, Herman Andersson
Ersättare: Madeleine Larsson, Alexandra Ryberg
Kommunstyrelseledamöter
Ordinarie: Göran Larsson
Ersättare: Anna Kelemen Ejstes

Ordinarie ledamöter och ersättare i nämnder
Miljö och bygg: Miroslava Trendowicz Hanson t.o.m. 28/ 9 2013 därefter Robin
Johansson ( ers.)
Barn och skola: Amanda Odhner (ord.)
Kultur och Fritid: Alexandra Ryberg ( ers.)
Samhällsbyggnadsnämnden: Madeleine Larsson (ord.)
Utbildningsnämnden: Marianne Bonnevier ( ers.)
Teknisk servicenämnd: Marianne Bonnevier ( ers.)
Vård och omsorg: Anna Kelemen Ejstes (ord.)
Social och Arbetsmarknad: Mikael Larsson (ers.)
Värmeverket: Kjell Åberg ( ers. i styrelsen)
Rörstrands Kulturforum AB : Marianne Bonnevier (Bolaget har under 2013 gjorts om och
inga förtroendevalda politiker ingår längre i styrelsen)

Aktiviteter under året
9 medlemsmöten har vi haft under året som inleddes med ett besök av Ulf Kamne
från MP Göteborg i januari. Syftet med mötet var att fortsätta dialogen om
Västlänken, sjöfarten på Göta Älv och Vänern
och nya broar i Göteborg.
Flera medlemmar deltog i partiprogramsmötet i Göteborg i februari.
I mars hade vi besök av Mait Krakau från Läkare mot kärnvapen, som informerade
om kärnvapensituationen i världen och om Mayors for Peace. Det resulterade i en
motion till KF, om anslutning till
Mayors for Peacenätverket, som blev snabbehandlad och nu är kommunen med i det
nätverket mot kärnvapen.Ytterligare en motion har lämnats.
Flera medlemmar deltog i MP-Skaraborgs årsmöte i Tidaholm.
Linda Niuewenhuizen var kongressombud vid MP:s kongress i Västerås och ersättare
var Marianne Bonnevier, Veronica Berling och Miroslava Trendowicz- Hanson.
En motion lades om MP:s Sjöfartspolitik med förslag till skrivningar i
partiprogrammet. Motionen antogs ej vid kongressen.
1:a maj var vi med och arrangerade tillsammans med S och V. Många miljöpartister
deltog i firandet!
Under våren bjöd vi in övriga partier till Lidbeckska villan för dialog om Råda Ås
även Råda Åsgruppen och Naturskyddsföreningen var där.
I juni hade vi torgdag och uppmärksammade Råda Ås-frågan: Vatten och rekreation
eller bortforsling av grus och sand?
Vi har deltagit i insamling till Världens Barn på gator och torg tillsammans med
kyrkorna.
Under året har vi jobbat med vårt nya lokala kommunpolitiska program som ska
klubbas på årsmötet.
Extra valårsmöte hade vi i september då vi spikade listan till kommunfullmäktige. Vi
hade då en presskonferens där vi presenterade listan och gick ut med målsättningen
att få en kommunalrådsplats. Dagen avslutades med en mycket uppskattad fest på
Mina.
I kyrkovalet var vi aktiva med torgmöten och fick en ordinarie plats och två ersättare
till kyrkofullmäktige.
Flera medlemmar har deltagit i VG-regionens kommun och regiondagar i april och
september.
Till MP VG: s årsmöte åkte två representanter för MP Lidköping

