
 

Protokoll styrelsemöte 

Hemma hos Emma, 2017-11-30 

Vänsterpartiet Höganäs 

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet öppnat. 

2. Val av sekreterare och justerare 

Till sekreterare valdes Erik Edwardson. Protokollet justeras av nästa 

styrelsemöte. 

3. Närvarande 

Närvarande: Erik Edwardson, Inger Nilsson,Gustaf Segerhammar, Emma 

Wennerholm. 

4. Godkännande av dagordning 

Till Övriga frågor lades: a) Rapport från parlamentariska gruppen, b) 

Kommande möte. För övrigt godkändes dagordningen. 

5. Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll justerades. 

6. Byte av bank 

Vi byter bank, antagligen till Swedbank, snarast möjligt efter partiföreningens 

årsmöte. 

7. Kassör 

Gustaf kontaktar Mikael och föreslår honom att han sitter kvar som kassör till 

årsmötet. Vi hjälper honom fram till årsmötet. Viktigt att alla räkningar betlas i 

tid och att bokslut görs till årsmötet. 

8. Valplattform 2018 

Styrelsen tar fram förslag på valplattform till årsmötet. 

9. Årsmöte 2018 

Vi håller årsmöte fredagen den 23/2 klockan 18:00-20:00 om vi kan vara i 

ABF:s lokaler. Om vi ska vara i Café Amanda så hålls årsmötet klockan 19:00-

21:00. Gustaf kollar med ABF om vi kan vara i deras lokaler. Om vi inte kan 

vara där så bokar Erik Café Amanda. Gustaf kollar med Claudia och Ingrid i 

Helsingborg om någon av dem kan vara mötesordförande. Erik skickar ut 

kallelse till årsmötet senast måndagen den 5/2. 



 

10. Kommunalpolitiska frågor, förslag på motion och 

interpellation 

Emma informerade om den interpellation om rätten att skriva 

protokollsanteckningar i kommunstyrelsen som hon lämnade in på senaste 

kommunfullmäktige. Inger informerade om ett system som heter Life care som 

ska införas i äldreomsorgen. 

11. Övriga frågor 

a) Rapport från parlamentariska gruppen 

Inger redogjorde för arbetet i den parlamentariska gruppen. Inger ska säga 

att vi tycker att politikerarvodena redan är för höga, att vi vill ha en kultur- 

och fritidsnämnd, att vi inte vill slå ihop miljötillsynsnämnd och 

byggnadsnämnd och att vi vill ha kvar överförmyndarnämnden. 

b) Kommande möten 

Styrelsemöten hålls torsdag 11/1 klockan 18:00-20:00 och torsdag 1/2 

klockan 18:00-20:00. 

12. Mötets avslutande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet,    

 

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 

 

Justeras 

 

 

 

________________________ 


