
Protokoll fört vid medlemsmöte med Vänsterpartiet Höganäs 2012-11-19 

Plats: hemma hos Emma Wennerholm 

§ 1 Ordförande Emma Wennerholm förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Till sekreterare valdes Erik Edwardson. Till justerare valdes Inger Nilsson. 

§ 3 Dagordningen godkändes med följande tillägg: § 12 a) Brev från Astma- och allergiförbundet, b) 

Information om feministisk utbildningsdag, c) datum och plats för årsmöte 2013. 

§ 4 Närvarande: Erik Edwardson, Gunilla Fruerlund, Inger Nilsson, Mikael Nilsson, Gustaf 

Segerhammar, Emma Wennerholm. 

§ 5 Föregående mötesprotokoll förelåg inte. 

§ 6 Inger redogjorde för handlingarna inför kommunfullmäktige 2012-11-22. 

§ 7 Erik informerade om Vänsterpartiets förvalskampanj. Beslutades att vi ska samtala med 

medborgarna 1/12 och 21/1 på Köpmansgatan. 

§ 8 Emma Wennerholm informerade om Vänsterpartiets kampanj ”Prata om jobbet”. Beslutades att 

Emma och Inger ordnar studiebesök inom hemtjänsten där vi bland annat ska undersöka hur det står 

till med delade turer, deltider, vikarier och arbetsbelastning. 

§ 9 Emma informerade om Vänsterskolan. Emma får i uppdrag att tillsammans med övriga 

partiföreningsordföranden i nordvästra Skåne ordna kurser,, förslagsvis i Helsingborg. 

§ 10 Erik informerade om vår verksamhetsplan. En del är gjort, annat inte. Delar av 

verksamhetsplanen kan samordnas med förvalskampanj och ”Prata om jobbet”. Det är styrelsens 

ansvar att verksamhetsplanen genomförs och förverkligas. 

§ 11 Emma informerade om kontakt med ABF. Vi kan bland annat få använda deras lokal för våra 

möten. Beslutades att Emma kollar om vi kan använda ABF:s lokal fr vårt nästa möte samt vårt 

årsmöte. 

§ 12 a) Vi har fått ett brev med frågor från Astma- och allergiförbundet angående astma- och 

allergisanerade lokaler inom äldreomsorgen. Beslutades att Inger ska besvara brevet. 

b) Emma informerade om feministisk utbildningsdag i Malmö 2012-11-25. 

c) Beslutades att vi håller vårt årsmöte 2013-03-01 eller 2013-03-15 klockan 18.00. Emma kollar om 

vi kan använda ABF:s lokal. Emma kollar om Ana Rubin kan sitta ordförande. 

§ 13 Nästa möte blir ett styrelsemöte 2012-12-06. 

 

 

 

 

Sekreterare Erik Edwardson    Justerare Inger Nilsson 


