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1. Emma förklarade mötet öppnat. 

2. Erik valdes till sekreterare. Kenth valdes till justerare. 

3. Närvarande: Erik Edwardson, Ingemar Fridell, Bo Jönsson, Inger Nilsson, Mikael Nilsson, Kenth 

Rosdahl, Gustaf Segerhammar, Emma Wennerholm 

4. Till övriga frågor lades: Mikael om vår ekonomi. 

5. Föregående protokoll lades till handlingarna. Beslutades att Emma söker polistillstånd för torgmöte 

utanför Höganäs Bibliotek lördag 21/12 kl 11-13. Beslutades att nästa styrelsemöte gör en plan för 

2014 och att vi därefter söker polistillstånd för hela året. 

6. Diskussion inför den allmänpolitiska debatten den 31/10 om hamnområdet. Emma inleder debatten 

för Vänsterpartiet. Betonades att det är viktigt att vi framför att vi vill värna hamnområdet som ett 

område för alla, att det inte privatiseras genom att bostäder, hotell eller affärslokaler byggs. 

7. Diskussion kring vår valplattform. Ska den vara koncentrerad kring några få frågor eller ska den 

vara mer omfattande? Beslutades att styrelsen lägger fram ett förslag till valplattform så snart som 

möjligt efter kongressen 10-12/1. Förslaget ska sedan diskuteras på medlemsmöte samt antas på 

årsmötet. Till årsmötet kan medlemmar lägga motioner om förändringar av den föreslagna 

valplattformen. Beslutades att vi på ett medlemsmöte den 28/11 fastställer vår fullmäktigelista. Inger 

och Mikael agerar valberedning samt skickar kallelse till medlemmöte. Erik kollar med ABF om vi 

kan använda deras lokal. 

8. Gustaf ansvarar för våra aktiviteter den 8/3. Förslagsvis delar vi ut nejlikor och flygblad under 

förmiddagen och deltar sedan i Vänsterpartiet Helsingborgs arrangemang. Årsmöte håller vi den 7/3 

hemma hos Mikael. Vi frågar Thord eller Magnus från Vänsterpartiet Ängelholm om någon av dem 

kan agera mötesordförande. Den 12/11 kl 19 har vi planeringsmöte inför 1/5 tillsammans med 

Socialdemokraterna i Socialdemokraternas lokal. Vi ska ordna med fika till mötet. Emma, Gustaf, 

Inger och Mikael utsågs till vår arbetsgrupp inför 1/5.  

9. Emma informerade om den internfeministiska utbildningsdagen. 

10. Mikael informerade om vårt ekonomiska läge. Vi har haft en del utgifter (lokalkostnader för Café 

Amanda, Vänsterdagarna) men det ser bra ut inför 2014. Mikael tog upp en diskussion kring var 

gränserna för fackliga respektive politiska frågor ska dras. 

11. Emma förklarade mötet avslutat. 
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