
Protokoll fört vid medlemsmöte med Vänsterpartiet Höganäs 2012-05-20
Plats: hemma hos Emma Wennerholm
 
§ 1 Emma förklarade mötet öppnat.
 
§ 2 Erik valdes till sekreterare. Inger valdes till justerare.
 
§ 3 Dagordningen godkändes.
 
§ 4 Närvarande: Erik Edwardson, Inger Nilsson, Emma Wennerholm.
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
 
§ 6 Emma informerade om diverse information som inkommit. Bland annat bjuder 
Vänsterpartiet Höör in till bad & rekreation den 9 juni. De som vill åka dit ska anmäla sig senast 
den 2 juni. Vänsterpartiet Skåne har ansökt om att arrangera kongressen 2014. Vi föreslår 
Malmö som kongressort. Vänsterns studentförbund har tackat för stödet de fått från oss. Vi 
skänker 1 procent av vårt partistöd till dem och 10 procent till Ung Vänster.
 
§ 7 Emma informerade från miljötillsynsnämnden. Inger informerade från kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. På fullmäktige den 24/5 ansluter vi oss till Miljöpartiets reservation 
angående avsiktsförklaring för byggnation av höghus i hamnen. Erik presenterade våra två 
budgetförslag och de antogs. Ska även skrivas under av Mikael Nilsson. Ingen information från 
utbildningsnämnden eller byggnadsnämnden eftersom inte Gunilla Fruerlund eller Ralf Adin var 
närvarande.
 
§ 8 Inga motioner, insändare eller pressreleaser förelåg. 
 
§ 9 Se punkt 10.
 
§ 10 a) Emma informerade från möte med regiongruppen den 5/5 där också partisekreterare 
Aron Etzler närvarat. Erik informerade om möte med Aron Etzler den 5/5 samt möten med 
Jonas Sjöstedt den 7/5 och 8/5.

b) Mikael Nilsson ska fixa kaffe och frukt. Inger köper blomma. Emma kontaktar Ana.
c) Om möjligt ska någon från Vänsterpartiet Höganäs närvara vid öppet hus hos 

Kvinnojouren i Höganäs. Ge dem blommor?
d) Vi beslutar den 22/5 om något ska köpas in till träffen med Vänsterpartiet Skåne 

Nordväst den 29/5.
e) Hänskjuts till nästa möte.

 
§ 11 Vi vill samarbeta med Socialdemokraterna även 1 maj 2013.
 
§ 12 Vi beslutar att använda höjningen av partistödet till offentliga arrangemang. Förslag: 
Rebecka Bohlin, som skrivit boken De osynliga : om europas fattiga arbetarklass, Kristian 
Lundberg, som skrivit boken Yarden, Johan Ehrenberg, som är aktuell med boken Johans lilla 
egen el bok : en bok om att göra lite nytta.
 
§ 13 Nästa möte hålls den 17 juni.
 
Erik Edwardson Inger Nilsson


