
 

Protokoll styrelsemöte 

Hemma hos Gustaf, 2018-05-31 

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) Hur fattas beslut mellan styrelsemöten? 

b) Debatt på Kullagymnasiet den 4/9 

c) Datum för nästa styrelsemöte 

5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 

6. Flygbladsutdelning på gator och torg: Var? När? Vilka? 

Beslutades att vi delar flygblad på Arnbergs plats lördagar klockan 10:00-11:00 

följande datum: 28/7 (ansvariga: Emma, Inger), 4/8 (ansvariga: Inger, Gustaf), 

11/8 (ansvariga: Inger, Gustaf), 18/8 (ansvariga: Emma, Inger), 1/9 (ansvariga: 

Emma, Inger), 8/9 (ansvariga: Emma, Gustaf). Tanken är att vi ska vara så 

många som möjligt vid varje tillfälle, men minst två. 

Datum och tider för utdelning under vardagar sista veckan beslutas på nästa 

styrelsemöte. 

7. Flygbladsutdelning i trappuppgångar: Var? När? Vilka? 

Beslutades att vi delar ut flygblad i samma områden som hushållsutskicket 

skickas till. Hyresrätter prioriteras. 

Måndag 20/8 delar Erik och Gustaf i områdena Kolonien och Nya Långaröd. 

Samling klockan 18:00. 

Onsdag 22/8 delar Emma och Gustaf i områdena Verkstaden, Hammaren, 

Trevnaden, Höken och Olympia. Samling klockan 18:00. 



 

8. Annonsering: Var? När? Vem/vilka tar fram annonser och 

bokar plats? 

Beslutades att vi annonserar i Lokaltidningen vecka 33. Gustaf ansvarar för att 

boka en halvsida och kolla deadline. Vi beslutar om innehåll i annonsen senare. 

Vi annonserar i Hallå Höganäs plus hd.se vecka 35. Gustaf ansvarar för att kolla 

priser och deadline. 

9. Hur involvera medlemmar? Medlemsmöte (beslutande eller 

endast information)? Utskick? Valskolan? 

Beslutades att vi håller medlemsmöte torsdag 26/7 klockan 18:00-20:00. Gustaf 

bokar ABF-lokalen. Om lokalen inte är ledig den 26/7 bokar vi den 24/7. Erik 

skickar kallelse. Vi kör inte Valskolan, men delar kanske ut den på 

medlemsmötet. 

10. Behöver vi polistillstånd eller ska vi endast dela flygblad? 

Beslutades att vi inte ansöker om polistillstånd utan endast delar ut flygblad. 

Emma informerar Kristina Pålsson om vilka tider vi ska stå på Arnbergs plats. 

11. Köpa jackor till de nya medlemmarna? 

Beslutades att vi köper jackor till Katarina, Hussein och Attila om de vill ha. 

Gustaf mailar och frågar om storlek. Erik beställer jackor och västar. 

12. Ska vi ha någon social aktivitet i sommar, till exempel 

picknick/grillning? Ansvariga? 

Beslutades att avvakta med beslut. 

13. Vid vilka vallokaler ska vi stå den 9/9? 

Beslutades att vi prioriterar vallokalerna inom de områden hushållsutskicket 

skickas till. Beslutar senare vilka som ska stå och vilka tider. 

14. När ska vi hålla medlemsmöte för att anta vårt kommunala 

budgetförslag? 

Beslutades att vi håller medlemsmöte om vår kommunala budget den 11/10 

klockan 18:00-20:00. Gustaf bokar ABF-lokalen. 

15. Vem/vilka ska ansvara för sociala medier? 

Beslutades att Emma övertar ansvaret för vår Facebook-sida. 

16. Ska Emma ersätta mig som en av de ansvariga på 

partiföreningens e-post? 

Beslutades att Emma ersätter Erik som en av de ansvariga för partiföreningens 

e-post. Hädanefter är Gustaf och Emma ansvariga för partiföreningens e-

postkonto. 

17. Diskussion kring hemsidan 

Erik redogjorde för sina tankar angående omgörning av hemsidan. Sidan 

Kommunalpolitik tas antagligen bort i samband med att nya mallen kommer. 



 

18. Inför vårt kommunala budgetförslag 

Beslutades att Emma ansvarar för att ta fram vårt kommunala budgetförslag. 

19. Övriga frågor 

a) Hur fattas beslut mellan styrelsemöten? 

Beslutades att om möjligt tar vi beslut på styrelsemöten, annars via e-

post. När vi tar beslut via e-post ska den som skickar ut mailet helst 

formulera ett beslutsförslag och alla i styrelsen bör svara. 

b) Debatt på Kullagymnasiet 4/9 

Beslutades att Emma ansvarar för kommunala frågor. Peter Ahlbom 

ansvarar för region- och riksfrågor. Gustaf meddelar Ung Vänster att 

detta tillfälle inte passar dem. 

c) Datum för nästa styrelsemöte 

Beslutades att nästa styrelsemöte hålls den 17/7 klockan 18:30-20:00 

hemma hos Emma. 

20. Mötets avslutande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 

 

Justeras 

 

 

________________________ 

 

 


