
 

Protokoll från årsmötet 2015 

Vänsterpartiet Höganäs 

ABF-lokalen i Höganäs, den 6 mars 2015. 

1. Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar hälsade alla välkomna och 

förklarade mötet öppnat.  

2. Årsmötets behöriga utlysande 

Beslut att förklara årsmötet behörigt utlyst. 

3. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden över de 7 närvarande medlemmarna fastställdes. Närvarande 

medlemmar: Erik Edwardson, Ingemar Fridell, Gunilla Fruerlund, Mikael 

Nilsson, Kenth Rosdahl, Gustaf Segerhammar, Emma Wennerholm. Samtliga 

befanns röstberättigade. 

Beslut att fastställa röstlängden  

4. Mötesformalia 

a) val av mötesordförande 

Beslut att välja Mats Fuchs, Vänsterpartiet Helsingborg, till mötesordförande. 

b) val av mötessekreterare 

Beslut att välja Erik Edwardson till mötessekreterare. 

c) val av två justerare tillika rösträknare 

Beslut att välja Gunilla Fruerlund och Emma Wennerholm till justerare tillika 

rösträknare. 

d) fastställande av dagordningen 

Beslut att fastställa dagordningen i enlighet med styrelsens förslag. 

e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar 

Beslut att nomineringarna avslutas kl 19.00. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Beslut att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna. 

Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet (bilaga 1). 

6. Styrelsens ekonomiska rapport 

Ekonomisk rapport förelåg ej. Kassör Mikael Nilsson föredrog partiföreningens 

ekonomiska situation muntligt. 

7. Revisionsberättelse 

Revisor Kenth Rosdahl föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen 

bifogas protokollet (bilaga 2). 

Beslut att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 



 

8. Frågan om den avgående distriktsstyrelsens ansvarsfrihet 

Beslut att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet 

9. Inkomna motioner  

Inga inkomna motioner förelåg. 

10. Verksamhetsplan 

Beslut att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen 

bifogas protokollet (bilaga 3). 

11. Val av styrelse 

a) fastställande av styrelsens storlek 

Beslut att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, fem ordinarie och två 

suppleanter. 

b) val av ordförande 

Beslut att välja Gustaf Segerhammar till Vänsterpartiet Höganäs ordförande. 

c) val av ordinarie ledamöter till styrelsen 

Beslut att välja Erik Edwardson, Inger Nilsson, Mikael Nilsson och Emma 

Wennerholm till ordinarie ledamöter i Vänsterpartiet Höganäs styrelse. 

d) val av suppleanter till styrelsen 

Beslut att välja Gunilla Fruerlund och Ingemar Fridell till suppleanter i 

Vänsterpartiet Höganäs styrelse. 

12. Val av revisorer 

Beslut att välja Kenth Rosdahl till revisor för Vänsterpartiet Höganäs. 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade anmälts. 

14. Mötets avslutande 

Ordförande Gustaf Segerhammar förklarade årsmötet avslutat. 

  



 

Vid protokollet:  
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Erik Edwardson 
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Gunilla Fruerlund 
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________________________ 

Emma Wennerholm 

 

Bilaga 1: Styrelsens verksamhetsberättelse 

Bilaga 2: Revisionsberättelse 

Bilaga 3: Verksamhetsplan 


