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Protokoll styrelsemöte Vänsterpartiet Höganäs 

Datum: 2014-08-03. Tid: 18.00-20.00. Plats: hemma hos Emma. 

1. Gustaf förklarade mötet öppnat. 

2. Till sekreterare valdes Erik. Till justerare valdes Emma. 

3. Närvarande: Erik Edwardson, Gunilla Fruerlund, Inger Nilsson, Mikael Nilsson, Gustaf 

Segerhammar, Emma Wennerholm. 

4. Tillägg under övriga frågor: a) Brev om trafiksituationen på väg 111, b) Annonsering i Hallå 

Höganäs inför valet, c) Val av säkerhetsansvarig. I övrigt godkändes dagordningen. 

5 Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 

6. Mikael redogjorde för partiföreningens ekonomi. Vi har 71 790 kr på kontot. Allt från 1 maj är 

betalt. Obetalda utgifter nu är lokalhyra för det öppna mötet i Café Amanda den 4/8 samt övriga 

utgifter i samband med detta möte. 

7. Erik gick igenom planeringen för valupptaktsmötet den 4/8 samt den powerpointpresentation som 

ska visas. Erik fixar kaffe, vatten, frukt, mjölk, present till Susanne Ravani samt det tekniska i 

samband med mötet. 

8. Emma åker på utbildningskvällen i antirasistisk argumentation i Malmö den 5/8. Eventuellt kan 

också Gustaf åka. 

9. Inger och Erik ansvarar för torgmötet den 9/8. Beslutades att Erik lägger till på hemsidan vilka som 

ansvarar för varje torgmöte. 

10. Genomgång av Sista minuten-förberedelser inför valrörelsen. Vi har koll på det mesta men en del 

återstår, bland annat skrivande av insändare. 

11. Beslutades att vi gör ett schema över distribution och kontroll av valsedlar i samtliga vallokaler, 

även inför förtidsröstningen som börjar den 27/8. De vallokaler vi bör prioritera under valdagen är 

Höganäs Östra/Ingelsträde (Sjöcrona), Höganäs Södra (Tivolihuset), Höganäs Nordvästra 

(Räddningstjänsten), Höganäs Centrum (Stadshuset). Beslutades att beställa "bindlar" från webshopen 

som vi ska ha på oss när vi står utanför vallokalen. 

12. beslutades att Emma skickar ut ett förslag till remissyttrande på folkhälsoprogrammet under 

veckan. Yttrandet ska vara inne senast 11/8. 

13. Inger redogjorde för arbetet i parlamentariska gruppen. 
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14. Beslutades att vår formulering kring den lokala ”regeringsfrågan” är: ” Höganäs behöver ett nytt 

politiskt styre och en ny politik. Privatiseringspolitiken måste avslutas och utmaningsrätten avskaffas.” 

Formuleringen kan behöva finslipas lite men vårt budskap är att politiken avgör. Vi styr endast med de 

demokratiska och antirasistiska partier som avslutar privatiseringspolitiken och avskaffar 

utmaningsrätten. 

15. Erik redogjorde för vilket valrörelsematerial vi har samt vad som finns att beställa. Beslutades att 

Erik beställer sex axelväskor från Kungälvs webshop. 

16. a) Väg 111. Gustaf mailar svar till frågeställaren. Vi är medvetna om problemet. Tunga transporter 

med båt. Utökad och avgiftsfri kollektivtrafik. b) Gustaf beställer annonser i Hallå Höganäs 3/9, 10/9. 

Kostnad 4800 kr inkl moms. c) Gustaf valdes till säkerhetsansvarig. 

17. Gustaf förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Sekreterare: Erik Edwardson   Justeras: Emma Wennerholm 

 


