
 

Protokoll styrelsemöte 2016-01-19 

Hemma hos Gustaf Segerhammar 

Vänsterpartiet Rödinge  

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar hälsade alla välkomna och 

förklarade mötet öppnat.  

2. Val av sekreterare och justerare 

Beslutades att välja Erik Edwardson till sekreterare och att låta nästa möte 

justera protokollet. 

3. Anteckna närvarande 

Närvarande: Erik Edwardson, Ingemar Fridell (närvarande under mötets senare 

del på grund av att fel tid angetts i kallelsen), Inger Nilsson, Mikael Nilsson, 

Gustaf Segerhammar, Emma Wennerholm, Inger, Mikael, Gustaf, Erik. 

4. Godkännande av dagordning 

Till dagordningen lades en övrig fråga om att bjuda in filmaren Magnus 

Gertten. 

5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. 

6. Planering av medlemsmöte 2016-01-25 

Vi tänker föreslå Gustaf till att vara vårt ombud under distriktsårskonferensen 

och Erik som ersättare om Gustaf inte kan åka. Vi ska nominera Emma till 

distriktsstyrelsen. Ingemars motion var felaktigt upptagen under punkten om 

planering av årsmötet, men behandlades under denna punkt. Styrelsen kommer 

yrka på att motionen avslås. Ingemar kan sedan välja att själv skicka den till 

distriktsårskonferensen och partikongressen. 

7. Planering av årsmöte 2016-02-26 

a) Kallelse till årsmötet 

Kallelse ska postas 8 eller 9/2. Erik postar. 

b) Verksamhetsberättelse 

Erik och Gustaf skriver verksamhetsberättelsen. 

c) Ekonomisk berättelse 

Mikael ordnar ekonomisk berättelse. 

d) Verksamhetsplan 

Erik och Gustaf skriver verksamhetsplanen. 

e) Val av ny styrelse 

Samtliga närvarande är beredda på omval. 

f) Val av revisor 



 

Vi föreslår Micke Persson eller Ingrid Mattiasson Saarinen. 

g) Eventuellt val av valberedning 

Vi finner att det tyvärr på grund av för få medlemmar inte är möjligt för 

oss att utse någon valberedning. 

h) Mötesordförande under årsmötet 

Ingrid Mattiasson Saarinen kommer att vara mötesordförande under 

årsmötet. 

i) Övrigt kring årsmötet 

Vi går ut och äter efter årsmötet. Emma kollar restaurang, ca 20:30. Vi 

betalar själva för mat och dryck men partiföreningen bjuder 

mötesordföranden. Inger köper blommor till mötesordföranden. 

8. Planering av 8 mars 

Emma och Gustaf, som ansvarar för 8 mars, informerade om det pågående 

planeringsarbetet. Vi kommer samarrangera tillsammans med 

Socialdemokraterna. 

9. Planering och diskussion inför distriktsårskonferens 2016-03-

12 

Emma informerade om den kommande distriktsårskonferensen. 

10. Kommunalpolitisk rapport 

Vår motioner om barnomsorg på obekväm arbetstid och 6 timmars arbetsdag  

Skickas till utbildningsnämnd respektive socialnämnd för yttrande. 

11. Övriga frågor 

Mikael och Inger föreslog att vi bjuder in filmaren Magnus Gertten för ett 

offentligt möte om filmen "Varje ansikte har ett namn". Beslutades att Mikael 

och Inger kontaktar Magnus Gertten och jobbar vidare med frågan. 

12. Mötets avslutande 

Gustaf förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 

 

Justeras: 

 

________________________ 


