
 

Protokoll styrelsemöte 2015-12-08 

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, Inger Nilsson, Mikael 

Nilsson, Gustaf Segerhammar. 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

5. Föregående protokoll 

Protokoll från 2015-10-20 justerades igenom och lades till handlingarna. 

6. 1 maj 

Gustaf informerade om att vi löst bestämt att vi ska ha ett möte med 

Socialdemokraterna i början av 2016. Erik har bokat Tivolihuset. Mikael har 

bokat Ängelholms musikkår. De kostar inte mer än den musikkår vi bokade 

förra året men vi måste ordna med transport av 35 musiker. Mikael och Gustaf 

ansvarar för 1 maj. Ingemar föreslår Sören Sommelius som 1 maj-talare. 

7. 8 mars 

Gustaf informerade. De har varit på möte med Anneli (S). Vi bjuder in talare 

från Handels och Kommunal. Ämnen: barnomsorg på obekväm arbetstid och 

delade turer. Gustaf ska kolla priser för annonsering i Hallå Höganäs. Gustaf har 

kontaktat ett företag som ska göra en reklamfilm med ett passande budskap för 

8 mars. 

8. Årsmötet 

Vi håller årsmöte fredag 26 februari klockan 19:00 i Café Amanda. Erik bokar. 

Om Café Amanda är bokat kollar vi med ABF. Emma kollar mötesordförande 

plus revisor. 

9. Rapport från Kommunfullmäktige 

Punkten utgick eftersom Emma Wennerholm inte var närvarande. 



 

10. Kommande motioner 

Ingemar informerade om den motion han vill att vi antar till kongressen. 

Beslutades att vi håller ett medlemsmöte torsdagen den 14 januari klockan 

19:00 där vi diskuterar motionen och annat inför kongressen (eko-eko, 

partiprogrammet, stadgar). Erik bokar Café Amanda. Om Café Amanda är 

bokat kollar vi med ABF. 

11. Datum för kommande styrelse- och medlemsmöten 

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 19 januari klockan 18:00 hemma hos 

Gustaf. Nästa medlemsmöte hålls torsdagen den 14 januari klockan 19:00 i Café 

Amanda. 

 

Vid protokollet:  

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 

 

Justeras: 

 

 

________________________ 

Mikael Nilsson 


