
 

Protokoll styrelsemöte 

Hemma hos Gustaf, 2018-04-26 

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) 1 maj, b) medlemsmöte 24/5, c) datum för  

kommande möten 

5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll (20/3 och 5/4) lades till handlingarna. 

6. Beslut kring valutskick 

Beslutades att vi utöver de tre postnummer distriktet står för (26332, 26334, 

26351) lägger till följande postnummer: 26333, 26336, 26337. Detta medför en 

kostnad på ca 6 800 kronor. Sammanlagt når vi 3 195 hushåll av 12 534 hushåll. 

Erik meddelar distriktet detta samt att vi inte vet hur vi ska göra med eventuell 

lokal edition. 

7. Valrörelseplanering 

Det förslag Gustaf och Erik sammanställt gicks igenom. Beslut kring 

flygbladsutdelning på gator och torg och i bostadsområden under augusti och 

första veckan i september tas på kommande styrelsemöte. 

Beslutades 

Att vi i slutet av sommaren skickar brev till alla medlemmar där vi redogör för 

valrörelsen och presenterar olika sätt för medlemmarna att aktivera sig. 

Att Erik och Emma delar ut flygblad på Höganäs vårmarknad den 28/4 klockan 

10:00-11:00. Samling vid Tivolihuset. Erik tar med valplattform. 

Att Emma, Gustaf och Inger delar ut valplattformen den 12/5 klockan 13:00-

14:00 på Arnbergs plats. 

Att Erik och Inger delar ut valplattformen den 26/5 klockan 10:00-11:00 på 

Arnbergs plats Erik, Inger 



 

Att Erik och Inger den 16/6 klockan 10:00-11:00 delar ut material om avgiftsfri 

kollektivtrafik vid busshållplatsen. 

Att Erik beställer jackor från webbshopen. 

8. Beslut kring var och när vi ska träffas för utdelning av 

valplattformen på Höganäs vårmarknad 

Se beslut punkt 7. 

9. Ekonomin för Vänsterpartiet Höganäs 

Erik redogjorde för partiföreningens ekonomi. Vi har 148.846,05 kronor på 

plusgirokontot. Kommande utgifter: 

10% av partistödet till Ung Vänster = 4580 kronor 

Annons HD 1 maj = ca 2100 kronor 

Fika 1 maj 

Lokalhyra Café Amanda 1 maj = 

Valplattform = 2 710 kronor 

Valutskick = ca 6 800 kronor 

10. Genomgång av föregående protokoll från 20/3 och 5/4 

Se punkt 3. 

11. Information kring upptryckning av valplattform 

Erik redogjorde för upptryckningen av vår valplattform. Vi tog in offerter från 

Indieprints och Mediegården. Indieprints var billigast. Vi har tryckt 1000 

exemplar till en kostnad av 2 710 kronor 

12. Övriga frågor 

a) 1 maj 

Café Amanda är bokat 10-12. Erik och Inger träffas klockan 9 vid 

CityGross. Erik kör bil och tar med termosar mm. Vi brygger kaffe på 

biblioteket. Gustaf mailar/sms:ar medlemmar. 

b) Medlemsmöte 24/5. Gustaf bokar ABF 18-20. Erik kallar medlemmar 

per brev. Gustaf fixar det tekniska. 

c) Nästa styrelsemöte torsdag 31/5 kl 18-20 hos Gustaf. Beslutar om 

kommande styrelsemöten då. 

13.  Mötets avslutande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras:  

 

_______________________  ________________________ 

Erik Edwardson 


