
Protokoll fört vid medlemsmöte med Vänsterpartiet Höganäs 2012-04-15
Plats: hemma hos Emma Wennerholm
 
§ 1 Mötet förklaras öppnat av Emma Wennerholm.
 
§ 2 Erik Edwardson valdes till sekreterare. Inger Nilsson valdes till justerare.
 
§ 3 Dagordningen godkändes.
 
§ 4 Närvarande: Erik Edwardson, Inger Nilsson och Emma Wennerholm.
 
§ 5 Gick igenom protokoll från 2012-03-11. Skall justeras av Gunilla.
 
§ 6 Inger informerar Ralf om möte om bostadsbyggande den 19 april.
 

Vi ska ej vara med i tidningen Nyinflyttad i Höganäs.
 

Inger tar i socialnämnden upp att Träffpunkten samt de ensamkommande flyktingbarnen 
är i behov av en buss (gärna en biogasbuss) för att kunna göra utflykter. Inger 
informerar sedan Claes Hultner om detta.

 
Inger frågar i socialnämnden om Höganäs kommun kommer svara på remissen om 
bemanning i demensvården.

 
§ 7 Erik och Mikael presenterar vårt förslag till budget på mötet den 20/5. 
 

Vårt förslag: 1. Sänka partistödet och låta partier själva betala sin politiska sekreterare, 
2. Avskaffa utmaningsrätten, 3. Sänka kommunalrådets lön till motsvarande vad 
Vänsterpartiet vill att en riksdagsledamot tjänar. Erik kontaktar Mikael.

 
Erik läser igenom Malmös upphandlingsremiss och informerar Inger inför fullmäktige. 
Eventuellt skriva insändare.

 
§ 8 Inga motioner, insändare eller pressreleaser förelåg.
 
§ 9 a) om tillgänglighet den 24/4.
 

b) Möte om sex timmars arbetsdag. Erik skickar in till föreningskontakten. Vi bjuder på 
kaffe, te och frukt. Erik gör ett flygblad om detta möte som vi kan dela ut den 1 maj.
 

c) Vi har betalt in 10% av vårt partistöd för 2012 till Ung Vänster Skåne. Vi ska fråga 
Mikael om vi betalt in 1% till Vänsterns Studentförbund. 10% av arvode för parlamentariska 
uppdrag ska betalas i partiskatt till partiföreningen. Mikael ansvarar för att redogöra för hur detta 
ska skötas samt kontrollera att det görs.
 

d) Flygbladsutdelning inför 1 maj på vårmarknaden samt flygbladsutdelning i 
bostadsområden veckan före 1 maj. 
 

e) Vi föreslår att nästa möte med Vänsterpartiet Skåne Nordväst blir i form av en 



picknick.
 

f) Alla medlemmar ges i uppdrag att över sommaren fundera över vilka områden som 
ska finnas med i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram. Förslagen ska presenteras på mötet 
den 9 september. Vi ska också titta på hur andra partiföreningars och partiers handlingsprogram 
ser ut.
 
§ 12 Emma informerade om arbetet inför 1 maj. Emma beställer material ur webshopen till 1 
maj senast den 18 april. 10 nålar, 10 1 maj-affischer, 100 medlemsvärvarfoldrar, 2 affischer om 
Vänsterpartiets grafiska profil.
 
§ 13 Diskussion inför mötet den 17 april med Vänsterpartiet Skåne Nordväst.
 
§ 14 Nästa möte hålls den 20 maj.
 
Sekreterare Erik Edwardson:
 
Justeras Inger Nilsson:
 


