
 

Protokoll styrelsemöte 2015-08-24 

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 Mikael Nilsson. 

3. Närvarande 

Erik Edwardson, Ingemar Fridell, Gunilla Fruerlund (från punkt 10), Inger 

Nilsson (från punkt 7), Mikael Nilsson, Gustaf Segerhammar. 

4. Godkännande av dagordning 

Till övriga frågor lades: a) Val av representant till grupp som ska ta fram nytt 

handlingsprogram för integration och mångfald, b) Diskussion om Kulturhus, c) 

Diskussion kring gårdsförsäljning av vin, d) Diskussionsträffar under lättare 

former, e) Genomgång av vårt material, f) Vänsterdagarna, g) Inför kongressen 

2016. För övrigt godkändes dagordningen. 

5. Föregående protokoll 

Protokoll från 2015-06-16 gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Budgetförslag från parlamentariska gruppen 

Parlamentariska gruppen mailar ut ett budgetförslag senast den 16 september. 

7. Vänsterpartiets medborgardialog, datum osv 

Datum för Vänsterpartiets medborgardialog: 26/9 kl 10-11 Långaröd, 10/10 kl 

10-11 biblioteket. De som ska delta löser de praktiska detaljerna. Vi ska ha 

öppna frågor i dialogen. Eventuellt bjuda på kaffe på Långaröd. 

8. 8 mars 

Beslutade att Emma, Gustaf och Inger träffar (S) för att diskutera eventuellt 

samarbete. 

9. Utåtriktade aktivitet, nya approachmetoder osv 

Gustaf tar fram förslag på utåtriktad aktivitet för medlemmar och sympatisörer 

till nästa styrelsemöte. 

10. Datum för kommande styrelse- och medlemsmöten 

Kommande styrelsemöten: tisdagar 18-20 22/9, 20/10, 24/11. Gustaf och Erik 

presenterar förslag på datum och ämne för medlemsmöte på nästa styrelsemöte. 



 

11. Övriga frågor 

a) Val av representant till grupp som ska ta fram nytt handlingsprogram för 

integration och mångfald 

Beslutades att välja Emma Wennerholm till vår representant. 

b) Diskussion om Kulturhus  

Emma är vår representant i den utredning som nu pågår. Vi bevakar frågan. 

c) Diskussion kring gårdsförsäljning av vin 

Ingemar redogjorde för hur Arilds vingård lyckats kringgå reglerna kring 

gårdsförsäljning. Efter diskussion fastslogs att vi klargjort vår ståndpunkt och 

ska fortsätta göra det. 

d) Diskussionsträffar under lättare former 

Mikael föreslår att vi arrangerar diskussionsmöten under lättare former, till 

exempel kring hur vi kan bemöta Sverigedemokraterna. Gustaf och Erik tar 

hänsyn till detta förslag när de tar fram förslag på kommande medlemsmöten. 

e) Genomgång av vårt material 

Beslutades att Erik och Gustaf går igenom vårt arkiv. Vi sparar endast på 

partiföreningsdokument. 

f) Vänsterdagarna 

Inger kan inte åka på Vänsterdagarna. Om vi har beställt biljett till henne, vilket 

vi under mötet var osäkra på, får Kenth Rosdahl hennes biljett. 

g) Inför kongressen 2016 

Ingemar önskar att vi har en diskussion kring försvarsinriktningen och 

vapenexport för att eventuellt lämna in en motion till kongressen 2016. 

 

Vid protokollet:  

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 

 

Justeras: 

 

 

________________________ 

Mikael Nilsson 


