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Protokoll styrelsemöte Vänsterpartiet Höganäs 

Datum: 2014-05-19. Tid: 18.00-20.00. Plats: hemma hos Emma. 

1. Gustaf förklarade mötet öppnat. 

2. Till sekreterare valdes Inger. Till justerare valdes Mikael. 

3. Närvarande: Gunilla Fruerlund, Inger Nilsson, Mikael Nilsson, Gustaf Segerhammar, Emma 

Wennerholm. 

4. Dagordningen godkändes. 

5. Föregående protokoll förelåg ej. 

6. Mikel redogjorde för partiföreningens ekonomi. Vi har 92 173,55 kronor på kontot. Ej betalda 

utgifter för 1 maj är: musik (6000 kr), hyra (670 kr), annonsering/flygblad (1900 kr). 

7. Till ansvariga för planering av det parlamentariska arbetet efter valet (valteknisk samverkan, 

prioriterade nämnder och utskott, budgetarbete etc) valdes Emma, Gunilla och Inger. 

8. Till ansvariga för planering av insändare etc inför valet valdes Emma och Erik. 

9. Till ansvariga för praktisk planering av valrörelsen valdes Erik och Gustaf. En detaljerad plan för 

valrörelsen ska presenteras för medlemmar och sympatisörer den 4/8. 

10. Beslutades att trycka upp vår valplattform i 5000 exemplar i A4-format och färg. Kostnad 7625 

kronor. 

11. Beslutades att vi avsätter 50 000 kronor till vår valrörelsebudget: valplattform (7625 kr), 

annonsering (10 000 kr), utskick (24 000 kr). 

12. Emma skickar ut remissvar på miljöprogrammet via e-post. 

13. Datum för kommande möten: styrelsemöte 23/6, medlemsmöte 4/8, valvaka hos Mikael. 

14. Beslutades att bilden på Emma ska vara i färg samt att Emma och Erik skickar in text och bild till 

hushållsutskicket. 

15. Beslut om affischering under valrörelsen tas på styrelsemötet den 23/6. 

16. Beslut kring utdelning av EU-valtidning. 

17. Beslutades att skänka 2000 kronor till Rädda Höganäs hamn. 

18. Beslutades att Gustaf kontaktar Roger Nilsson (S) angående utvärdering av 1 maj 2014. Till 

ansvariga för 1 maj 2015 valdes Emma, Gustaf, Inger, Mikael. 
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19. Beslutades att Emma representerar Vänsterpartiet på den informationsträff i Tivolihuset onsdagen 

den 27/8 kl 14-17 som kommunens pensionärsföreningar bjudit in de partier som är representerade i 

fullmäktige till. 

20. Gustaf förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Sekreterare: Erik Edwardson   Justeras: Gustaf Segerhammar 


