
 

Protokoll styrelsemöte 2015-04-13 

Hemma hos Gustaf Segerhammar 

Vänsterpartiet Höganäs 

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet öppnat.  

2. Val av sekreterare och justerare 

Till sekreterare valdes Erik Edwardson. Till justerare valdes Ingemar Fridell. 

3. Närvarande 

Erik Edwardson, Ingemar Fridell, Mikael Nilsson, Gustaf Segerhammar, Emma 

Wennerholm. 

4. Godkännande av dagordning 

Till Övriga frågor lades: a) 1 maj, b) Inför kommunfullmäktige, c) Höganäs 

vårmarknad. Därefter godkändes dagordningen. 

5. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2015-03-23 förelåg ej. 

6. Kommunal budget 

Beslut att Emma, Inger och Gunilla lämnar tidsplan och förslag på hur våra 

kommunala budgetförslag ska se ut på styrelsemötet den 15/6. 

7. Utformning av Vänsterpartiets medborgardialog 

Diskussion kring kommande medborgardialoger. Förslag framfördes om att 

undersöka vad som kan göras för att ge unga vuxna tillgång till aktiviteter i 

Höganäs. Ett konkret exempel på problematiken för unga vuxna är att ungdomar 

som har replokal på Eric Ruuth Kulturhus tvingas lämna den när de fyller 18 år. 

Beslut att Erik utformar en allmänt hållen medborgardialog om vad som anses 

viktigt att ändra i kommunen. Nästa medborgardialog hålls den 18/4 klockan 

11-12 utanför biblioteket av Erik och Inger eller Gustaf. 

8. Planering av medlemsmöten 

På styrelsemötet 2015-03-23 beslutades att Gustaf och Erik ansvarar för 

planering av kommande medlemsmöten samt att Gustaf ansvarar för att 

arrangera en mer social aktivitet. Diskussion kring att kommande 

medlemsmöten kan användas för information och diskussioner inför 

partidistriktets höstkonferens och partikongressen 2016. Innan vi lägger fram 

kommunala budgetförslag ska de också antas av medlemsmöte. 

Beslut att nästa medlemsmöte hålls den 28/5 eller 4/6 klockan 18:00-20:00. 

Gustaf kollar om ABF-lokalen är ledig. Mötet ägnar vi åt att diskutera miljö- 



 

och klimatfrågor utifrån den ekologisk-ekonomiska arbetsgruppens arbete. 

Gustaf och Erik lägger fram ett färdigt förslag på styrelsemötet den 11/5. 

9. Övriga frågor 

a)Gustaf informerade om 1 maj. Nästa möte om 1 maj med Socialdemokraterna 

är den 29/4. 

b) Emma informerade inför nästa kommunfullmäktige då förslaget till höjningar 

av arvoden till förtroendevalda ska tas upp. Eventuellt kommer också 

gårdsförsäljning av vin tas upp. Folkhälsoprogrammet ska också tas upp. 

Berättade också om hur vi kan agera med protokollsanteckningar och skriftliga 

reservationer. 

c) Beslut att Emma och Gustaf ansvarar för vårmarknaden. 

10. Mötets avslutande 

Gustaf Segerhammar förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:  

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 
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Ingemar Fridell 

 


