
 

Protokoll styrelsemöte 

Hemma hos Gustaf, 2018-03-20 

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. 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

6. Höganäs vårmarknad, ansvariga 

Vi ska trycka upp och dela ut vår valplattform. Ansvariga: Erik och Emma. 

7. Valskolan 

Gustaf kollar vilka som kan delta i valskolan i Helsingborg lördagen den 14/4 

och anmäler dessa. 

8. Lokalt kampanjarbete 

I VIPS nr 2-2018 (7/3) presenteras fyra paket för lokala kampanjer i samband 

med att ett antal reformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgeten genomförs. 

Vi ska delta i alla dessa kampanjer. Det första tillfället blir lördagen den 7/4 

klockan 10:00-11:00 då vi ska dela ut material om tandvårdsreformen på 

Arnborgs plats. Gustaf och Erik ansvarar för att skriva ut flygbladet samt att 

informera medlemmar om aktiviteten. 

9. Konferens om landsbygdspolitik 

Lördagen den 21/4 arrangeras en konferens om en hållbar och solidarisk 

omställning av Skåne i Hässleholm. Tyvärr kan ingen av oss delta. 

10. Rapport om kommunalt partistöd 

Rapporten om hur det kommunala partistödet ska skickas in till distriktet senast 

den 15/5 och till kommunen senast den 30/6. Gustaf bokar in ett möte med 

Ingrid och Erik under april. Om Emma också kan vara med är det bra. 



 

11. Inför valrörelsen, utse ansvariga för valrörelseplanering 

Gustaf och Erik gör en valrörelseplanering som presenteras på styrelsemötet den 

5/4. 

12. 1 maj, konkret planering 

Erik bokar Café Amanda klockan 10:00-12:00. Inger köper frallor, pålägg och 

juice. Erik ordnar kaffe och te. Gustaf ordnar med något nöje, till exempel quiz 

och musik. Gustaf ordnar annons i Hallå Höganäs onsdagen den 25/4 plus 

eventuellt också på hd.se. Erik lägger ut information på vår hemsida och 

Facebook-sida. 

13. Datum för kommande styrelsemöten 

Vi håller styrelsemöte följande datum, samtliga klockan 18:00-20:00 hemma 

hos Gustaf: 5/4, 26/4, 24/5, 11/6. 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

15.  Mötets avslutande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet öppnat. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 

 

Justeras 

 

 

________________________ 


