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Protokoll medlemsmöte Vänsterpartiet Höganäs 

Datum: 2014-01-27. Tid: 18.30-20.00. Plats: hemma hos Emma. 

1. Emma förklarade mötet öppnat. 

2. Till sekreterare valdes Erik. Till justerare valdes Mikael Nilsson. 

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

Wennerholm, Gustaf Segerhammar. 

4. Till Övriga frågor lades: a) Val av ombud till distriktsårskonferensen, b) Årsmötet, c) Nästa 

styrelsemöte. 

5. Protokoll från medlemsmöte 2013-11-28 justerades och lades till handlingarna. 

6. Inga synpunkter på valplattformen. 

7. Emma redogjorde för vår planering av valåret. Fram till augusti ska vi stå utanför Höganäs 

Bibliotek en lördag i månaden. Från augusti ska vi vara ute en gång per vecka. Sista veckan före valet 

ska vi vara ute varje dag. Vi ska också vara med på marknaderna. Om vi får förfrågningar om 

skoldebatter ska i första hand Ung Vänster ta de debatterna. Vi schemalägger torgmötena på årsmötet 

den 7/3. Vi ska vara minst två varje lördag. 

8. Valsedelsblanketter fylls i under årsmötet. Vi antar då vår fullmäktigelista definitivt. 

9. Alla som kandiderar till fullmäktige får skriva under ett dokument som säger att man ska betala 

minst 10 procent av ersättningar för förtroendeuppdrag i partiskatt. Dokumentet undertecknas på 

årsmötet 

10. Alla som kandiderar till fullmäktige får skriva under ett dokument som säger att man ska lämna sin 

fullmäktigeplats om man lämnar partiet. Dokumentet undertecknas på årsmötet. 

11. Vi nominerar Emma Wennerholm till distriktsstyrelsen. Erik skickar in till 

skanevalberedning@vansterpartiet.se. 

12. Vi nominerar Emma Wennerholm till riksdagen. Erik skickar in till 

skanevalberedning@vansterpartiet.se. 

13. Vi nominerar Emma Wennerholm till regionfullmäktige. Erik skickar in till 

skanevalberedning@vansterpartiet.se 

14. Emma informerade om arbetet inför 1 maj. 
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15. Emma och Gustaf informerade om 8/3. Vi ska under förmiddagen dela ut nejlikor i Höganäs och 

sedan deltar vi i Helsingborgs arrangemang. Gustaf kollar angående beställning av nejlikor. Eventuellt 

gör vi ett vykort med en bild av en nejlika istället för att dela ut äkta nejlikor. 

16. Nästa möte med Rädda Höganäs hamn är onsdag 29/1, roddarnas lokal i hamnen kl 19. 

17. a) Vi väljer Inger som ombud till distriktsårskonferensen. Emma skickar in till distriktet. b) Vi ger 

Thord, som ska sitta ordförande på vårt årsmöte, två muggar. c) Nästa styrelsemöte hålls tisdag 11/2 kl 

18.30 hemma hos Inger istället för måndag 10/2. 

18. Emma förklarade mötet avslutat. 

 

 

Sekreterare: Erik Edwardson   Justeras: Gustaf Segerhammar 

 


