
 

Protokoll Vänsterpartiet Höganäs styrelsemöte 2013-01-29 

Plats: hemma hos Emma 

Tid: 18.00 

§ 1 Emma Wennerholm förklarade mötet öppnat. 

§2 Närvarande: Emma Wennerholm, Inger Nilsson, Mikael Nilsson, Erik Edwardson. 

§3 Till sekreterare valdes Erik Edwardson, till justerare valdes Inger Nilsson och Mikael Nilsson. 

§ 4 Inför årsmötet: kallelse 

Beslut: Erik skriver ut och postar kallelse. Kallelsen ska postas 11/2. Inger har kuvert. Emma tar fram 

adresser ur medlemsregistret och mailar till Erik senast den 10/2. 

§ 5 Inför årsmötet: dagordning 

Beslut: stryka punkterna § 11 Val av valberedning och § 13 Antagande av budget för 2013. För övrigt 

antas förslaget till Kallelse till Vänsterpartiet Höganäs årsmöte. 

§ 6 Inför årsmötet: verksamhetsberättelse 

Beslut: uppdatera närmare årsmötet med nytillkomna aktiviteter och anta på styrelsemötet den 7/2. 

7 Inför årsmötet: verksamhetsplan 

Beslut: stryka meningen ”Inför 2014 ska en budget tas fram som tar hänsyn till att det är valår.” under 

rubriken Ekonomi. Verksamhetsplanen antas på styrelsemötet den 7/2. 

§ 8 Inför årsmötet: ekonomisk berättelse 

Beslut: Mikael skriver ekonomisk berättelse. Den ska vara färdig till årsmötet 1 mars. 

§ 9 Inför årsmötet: budget 2013 

Beslut: vi ska inte ta fram någon budget. 

§ 10 Inför årsmötet: val av styrelsen 

Beslut: årsmötet utser ordförande och väljer övriga styrelsen i klump. Styrelsen konstituerar sig 

omedelbart efter årsmötet. Fastställa förslag till styrelse den 7/2. 

§ 11 Inför årsmötet: styrelsens konstituering 

Beslut: se ovan. Fastställa förslag till styrelsens konstituering den 7/2. 

§ 12 Inför årsmötet: valberedning 

Beslut: vi ska inte utse någon valberedning. 



§ 13 Inför årsmötet: revisor 

Beslut: föreslå Kenth Rosdahl till revisor. 

§ 14 Inför årsmötet: praktiska saker, mat och dryck mm 

Beslut: Emma kollar med lokal (ABF) och med Daniel Mena som ska sitta ordförande. Tid: klockan 

18.00 eller 19.00. Inger och Mikael fixar smörgåstårta, vatten, kaffe åt 15personer och present till 

Daniel Mena. 

§ 15. Inför mötet om hamnområdets framtid 

Beslut: MP lämnar besked på fredag om de ska vara medarrangörer eller ej. Erik skickar in nytt 

pressmeddelande till HD på fredag. Erik kontaktar arkitekterna angående praktiska saker angående 

mötet (dator mm). Mikael ordnar frukt och dryck. Erik skickar in till Föreningskontakten (HD) för 

publicering måndag 4/2 och onsdag 6/2. Erik fixar stolar mm till lokalen. 

§ 16 Inga övriga frågor förelåg. 

§ 17 Emma Wennerholm förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare: Erik Edwardson  Justeras: Inger Nilsson Mikael Nilsson 


