
 

Protokoll medlemsmöte 2016-01-25 

Höganäs Bibliotek, Café Amanda 

Vänsterpartiet Höganäs 

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet öppnat. 

2. Fastställande av röstlängd 

Fem röstberättigade medlemmar deltog i mötet. 

3. Mötesformalia 

a) Till ordförande valdes Gustaf Segerhammar. 

b) Till mötessekreterare valdes Erik Edwardson. 

c) Till justerare tillika rösträknare valdes Emma Wennerholm. 

d) Till Övriga frågor lades: 1 maj och 8 mars. 

4. Val av ombud till distriktsårskonferensen 

Till ordinarie ombud valdes Gustaf Segerhammar. Till ersättare valdes Erik 

Edwardson. 

5. Eventuella nomineringar till distriktsstyrelsen 

Emma Wennerholm nominerades till distriktsstyrelsen. Gustaf skickar in 

nomineringen. 

6. Eventuella nomineringar till distriktets valberedning 

Inga nomineringar till distriktets valberedning förelåg. 

7. Eventuella nomineringar till partiordförande, ordinarie och 

ersättare till partistyrelsen, programkommission och 

valberedning 

Till partiordförande nominerades Jonas Sjöstedt. Som ordinarie till 

partistyrelsen nominerades Pål Brunnström, Aron Etzler och Hanna Gedin. 

8. Beslut kring motioner till distriktsårskonferens och 

partikongress. Se bifogat motionsförslag från Ingemar Fridell 

Efter diskussion och votering avstyrktes Ingemar Fridells motion. 

9. Diskussion kring verksamhetsplan för Vänsterpartiet Höganäs 

Verksamhetsplanen diskuterades. 

10. Information om och diskussion kring distriktsstyrelsens 

förslag till verksamhetsplan 

Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan diskuterades. 



 

11. Information om och diskussion kring beslut som ska tas på 

partikongressen (eko-eko, stadgeändringar, partiprogram) 

Eko-eko etc presenterades och film om kongressen visades. 

12. Övriga frågor 

a) 1 maj. 1 maj. (S) ställer in 1 maj-firandet i Höganäs. Beslut: Mikael 

avbokar musikkåren. Erik bokar Café Amanda. Om Café Amanda är 

ledigt avbokar Erik Tivolihuset. Ann Ekelund, Emma, Gustaf, Mikael 

utses till arbetsgrupp för 1 maj. 

b) 8 mars. (V) och (S) samarbetar kring ett arrangemang i Café Amanda. 

Tema: Delade turer och barnomsorg på obekväm arbetstid. Gustaf 

jobbar med att ta fram en kort film som kan användas för 

marknadsföring av 8 mars. Emma och Gustaf ansvarar för 8 mars. 

13. Mötets avslutande 

Gustaf förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:  

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 
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________________________ 

Emma Wennerholm 


