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Inledning 

Vi har inte varit lika aktiva under det gångna verksamhetsåret som under 2011 och 2012. I en liten 

partiförening ställs stora krav på ett fåtal medlemmar om en omfattande verksamhet ska kunna hållas 

vid liv. Under kommande verksamhetsår kommer vi däremot vara desto mer aktiva eftersom det är val 

till Europaparlament, region, kommun och riksdag. För Höganäs del kommer också en folkomröstning 

om Höganäs hamns framtid att hållas. 

Styrelse 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Emma Wennerholm (ordförande), Mikael Nilsson 

(kassör), Inger Nilsson (gruppledare), Gunilla Fruerlund, Erik Edwardson och Gustaf Segerhammar 

(suppleant). Kenth Rosdahl har varit revisor. 

Parlamentariskt arbete 

Vi har inte under detta år lagt några motioner eller interpellationer till kommunfullmäktige. Vi har 

heller inte utarbetat någon egen budget, men i samband med budgeten lade vi ett förslag om att sänka 

partistödet och låta partierna själva bekosta eventuella politiska sekreterare. Vi är sedan valet 2010 

representerade med ordinarie platser i Kommunfullmäktige, Byggnadsnämnden och Socialnämnden 

och med ersättarplatser i Kommunstyrelsen, Miljötillsynsnämnden och Utbildningsnämnden. Efter 

valet 2010 ingick vi i valteknisk samverkan med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. 

Medlems- och styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har vi hållit sju medlemsmöten och åtta styrelsemöten. 

Öppna möten 

Under året har vi arrangerat ett öppet möte. Hanna Gedin från Vänsterpartiet Malmö talade om vad det 

rödgröna styret i Malmö gjort för att förbättra kvinnors arbetsvillkor i välfärden. En representant från 

Kommunal i Höganäs deltog i mötet. Diskussionerna var givande och vi har haft nytta av dem när vi 

tagit fram vår valplattform inför kommunalvalet 2014. 

1 maj och Internationella kvinnodagen 

För tredje året i rad arrangerade vi 1 maj tillsammans med Socialdemokraterna och ett antal fackliga 

organisationer. Under Internationella kvinnodagen deltog vi i Vänsterpartiet Helsingborgs 

arrangemang. 

Massmedia 

Under verksamhetsåret har vi fått en debattartikel och en insändare publicerade i Helsingborgs 

Dagblad. 

Utomparlamentariskt arbete 

Under året har vi deltagit i och bidragit till Aktionsgruppen Rädda Höganäs hamns arbete. En delseger 

i kampen har uppnåtts i och med att en folkomröstning i frågan ska hållas. 

Valplattform 

En valplattform har tagits fram av styrelsen. Som underlag till valplattformen har vi använt de 

enkätsvar vi fick in under kampanjen Samtal med väljarna samt de enkätsvar vi fick in från våra 

medlemmar. Vi har också tagit intryck av de diskussioner som förs centralt i partiet angående 

prioriterade frågor och vikten av att just våga prioritera istället för att presentera en mängd politiska 

frågor för väljarna. Valplattformen har också diskuterats på medlemsmöten. 


