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Protokoll fört vid medlemsmöte med Vänsterpartiet Höganäs 

Datum: 2012-09-10 

Plats: hemma hos Emma Wennerholm 

§ 1. Emma Wennerholm förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Erik Edwardson valdes till sekreterare. Gunilla Fruerlund och Inger Nilsson valdes till justerare. 

§ 3. Till övriga frågor lades information om Vänsterpartiets Skånes kommande webbtidning. 

Dagordningen godkändes. 

§ 4. Närvarande: Erik Edwardson, Gunilla Fruerlund, Inger Nilsson, Kenth Rosdahl, Emma 

Wennerholm. 

§ 5. Genomgång av protokoll från 2012-06-18. Det ska justeras av Mikael Nilsson och kan sedan 

läggas till handlingarna. 

§ 6. Emma informerade om vad som inkommit i partimailen, bland annat om den partiöversyn som 

gjorts. Vi har fått förfrågan från Maria Hagberg om ett möte med henne som föredagshållare om 

kvinnors rättigheter och genusbaserat våld. 

Beslut: Emma kontaktar Maria Hagberg angående öppet möte på Höganäs Bibliotek. 

§ 7. a) Emma informerade om miljötillsynsnämnden. Gunilla informerade om utbildningsnämnden. 

Inger informerade om socialnämnden. Diskussion inför kommunfullmäktige 2012-09-13. 

Beslut: Bifall till Folkpartiets motion om barnfattigdom samt ansluta oss till Miljöpartiets reservation 

angående gårdsförsäljning av egenproducerat vin. 

b) Diskussion inför budget 2013. Kenth föreslog att vi har med skolfrukost i vårt budgetförslag 2013. 

En skola i Perstorp har börjat med skolfrukost. 

Beslut: Alla tar med förslag och idéer till nästa möte. 

§ 8. Inga motioner, insändare eller pressreleaser förelåg. 

§ 9. Inga förslag på kommande aktiviteter förelåg utöver de som togs upp under punkt 10. 

§ 10. a) Diskussion kring vårt kommunalpolitiska handlingsprogram som ska tas fram inför valet 

2014. 

Beslut: Vi ska ta fram programmet i enlighet med arbetsmetoden vi formulerat i vår verksamhetsplan 

för 2014: ”När vi beslutar oss för vilka politiska frågor vi ska prioritera eller när vi tar fram våra 

politiska förslag gör vi det genom att undersöka och lyssna. Exempel på metoder för detta är 

studiebesök, dörrknackning och kontakter med andra organisationer eller sakkunniga. När vi 

formulerar våra politiska förslag ska detta göras i dialog med intresserade och berörda och med en hög 

grad av interndemokrati. Det är medlemmarna som bestämmer i Vänsterpartiet, därför ska alltid 

avgörande beslut tas av medlemsmöten.” Alla tar med förslag och idéer till nästa möte. 
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b) Alla ska gå igenom verksamhetsplanen för 2014 till nästa möte. Vad återstår att göra? 

Verksamhetsplanen finns att läsa på vår hemsida: http://hoganas.vansterpartiet.se/kommunalpolitik 

c) Vi ska dela ut flygblad på Ryds marknad den 27 oktober. 

d) Emma informerade om Vänsterpartiets kommande kampanj kring arbetsrätt. 

e) Beslutade att Emma kontaktar Ung Vänster angående möte om feministiskt självförsvar. 

f) Beslutade att Emma kontaktar Kvinnojouren i Höganäs angående studiebesök hos dem. 

g) Emma åker på kommunalekonomisk dag i Stockholm den 12 september. Hon informerar på 

kommande möte. 

§ 11. Socialdemokraterna ska ha möte den 17 september. Vi får information därefter angående 1 maj 

2013. 

§ 12. Emma informerade om den webbtidning Vänsterpartiet Skåne ska bygga samt om planer på 

sammanslagning av Vänsterpartiet Skånes tidning Menandet och Vänsterpartiet Malmös tidning 

Folkviljan. 

§ 13. Nästa möte hålls den 14 oktober kl 18.30 hemma hos Emma. 

 

 

 

Erik Edwardson  Gunilla Fruerlund  Inger Nilsson 

Sekreterare   Justerare   Justerare 


