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Protokoll styrelsemöte Vänsterpartiet Höganäs 

Datum: 2014-08-26. Tid: 18.00-20.00. Plats: hemma hos Gustaf. 

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. Dagordningen godkändes- 

5. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

6. Emma och Gustaf ansvarar för att ordna aktivitet den 2/9. Vi ska sätta upp Inte till salu-

avspärrningsband runt något för att visa att vår välfärd inte är till salu. 

7. Gustaf medverkar på politikerchatt den 10/9. 

8. Emma redogjorde för hennes och Ingers förslag angående det parlamentariska arbetet efter valet. 

Förslaget fastslår att de viktigaste parlamentariska posterna för oss är kommunstyrelsen, 

socialnämnden och utbildningsnämnden. Föreslagna personer till de olika posterna är: Emma till 

kommunstyrelsen, Inger till socialnämnden och Gunilla till utbildningsnämnden. Förslag till hur det 

parlamentariska arbetet ska organiseras finns. Parlamentarikerna har huvudansvar för att ta fram en 

kommunal budget. Styrelsen stödjer förslaget. Till förhandlingsgrupp för eventuell valteknisk 

samverkan utser vi Emma, Gustaf och Inger. 

9. Erik redogjorde för planerna för utdelning av material i bostadsområden. 

10. Erik tar lördag 30/8 istället för Gustaf. För övrigt delar vi ut material på sta enligt schemat på 

hemsidan. 

11. Gustaf gör ett schema för hur vi ska stå utanför vallokaler under valdagen. Mikael tar på sig att 

köra runt med kaffe etc till vallokalerna. 

12. Gustaf kollar Stadshuset onsdag 27/8. Övriga förtidsröstningslokaler kollar vi i mån av tid. 

13. Erik redogjorde för sitt förslag om Vänsterns medborgardialog. Erik tar fram ett förslag på enkät. 

Vi ska hålla medborgardialog om kulturhus i hamnen lördagen efter valet. 

14. Vi håller valvaka hemma hos Mikael med start 21.00. Gustaf skickar ut information till 

medlemmarna. Erik lägger ut i kalendern på hemsidan. 

15. Inga övriga frågor förelåg. 
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11. Gustaf förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Sekreterare: Erik Edwardson   Justeras: Emma Wennerholm 


