
Minnesanteckningar styrelsemöte Vänsterpartiet Höganäs 2012-10-08 

Närvarande: Erik Edwardson, Inger Nilsson, Mikael Nilsson, Kenth Rosdahl, Emma 

Wennerholm 

Plats: hemma hos Emma 

Beslut angående möte med Maria Hagberg 2012-10-20 

Lokal: Höganäs Bibliotek, Café Amanda 

Tid: 15.00-17.00 

Marknadsföring: hemsidan, kalendariet på partiets centrala hemsida, Facebook, 

Föreningskontakten i Helsingborgs Dagblad 17/10 och 20/10. Erik ansvarar. 

Övrigt: Inger ordnar frukt. 

Beslut angående möte med Jonas Sjöstedt 2012-10-31 

Under dagen 

Förhoppningsvis hinner Jonas med ett arbetsplatsbesök under dagen. Vi ser helst att det 

görs på ett äldreboende, annars förskola. Om det inte går att ordna ett arbetsplatsbesök 

hoppas vi Jonas kan träffa fackligt aktiva från Kommunal och gärna också andra 

fackförbund. Eventuellt kan arbetsplatsbesök kombineras med träff med fackligt aktiva. 

Emma ansvarar tillsammans med Olof. Vem eller vilka från partiföreningen kan och får delta 

under dagen? 

Offentligt möte på Höganäs Bibliotek, Café Amanda kl 19.00-20.30 

Teknik 

Olof informerar Erik om vilken teknik som krävs. Erik fixar vad som krävs i lokalen (ljud, stolar 

mm). 

Annons 

Vi vill annonsera både i Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen. Partiföreningen betalar så 

mycket som krävs. Olof fixar annons och meddelar oss i partiföreningen när annonsplatser är 

bokade. Vi vill också gärna se annonserna i förväg. Vi vill ha annons införd i Helsingborgs 

Dagblad, Höganässidan den 28/10 och i Lokaltidningen den 24/10. Gärna också annons på 

Helsingborgs Dagblads hemsida, Höganässidan. 

Flygblad 

Olof eller Erik gör ett flygblad. Erik ansvarar för att flygbladet trycks upp i 2500 ex på 

Mediegården. Partiföreningen står för kostnaden. 

Flygbladsutdelning 

24/10: Kenth, Emma, Inger träffas kl 15.00 hemma hos Emma 

25/10: Kenth, Erik träffas kl 17.00 på Höganäs Bibliotek, eventuellt tidigare 

27/10: Inger, Kenth (Gunilla, Ralf?) delar flygblad på Ryds marknad 

29/10: Inger, Erik och eventuellt Emma och Kenth träffas kl 17.00 på Höganäs Bibliotek 

Vi ska kolla med Gunilla och Ralf om de kan vara med och dela ut flygblad 

Föreningskontakten 

Vi ska annonsera under Föreningskontakten den 29, 30, 31/10. Erik ansvarar. 



Pressmeddelande 

Skickar distriktet pressmeddelande? Partiföreningen skickar pressmeddelande 26/10 (HD 

24, HD Höganäs m fl). Vi anger Emmas mobilnummer om journalister vill ha info. Eller ska vi 

ange nummer till Jonas pressekreterare? 

Övrig marknadsföring: hemsidan, kalendariet på partiets centrala hemsida, Facebook. Erik 

ansvarar. 

Materialbeställning 

Behöver vi fler medlemsvärvarbroschyrer? 

Kolla om distriktet kan fixa följande (antal ex/titel?): En välfärd fri från kommersiella intressen, 

Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp, flygbladet Bättre välfärd utan vinstjakt, 

Statligt investeringsstöd för fler hyresrätter, Alla våra satsningar på jobb och utbildning, 

Miljardsatsning på fler lärare och särskilt utsatta skolor, Solenergi och gröna jobb. Emma 

kollar med Olof. Emma ansvarar. 

Övrigt: Papper där man kan skriva upp om man vill bli kontaktad av Vänsterpartiet, vår egen 

rapport om utmaningsrätt i Höganäs. Erik ansvarar. 

Kaffe, te, frukt…? 

Informera/bjuda in organisationer och personer: Kommunal och andra LO-förbund, Vision, 

lärarfacken, Hyresgästföreningen, Kvinnojouren, Naturskyddsföreningen, PRO, 

handikapporganisationer, Vänsterpartiets partiföreningar i Skåne, Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet… 

 

Sekreterare: Erik Edwardson 


