
 

Protokoll styrelsemöte 

Hemma hos Gustaf, 2018-09-13 

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, Gunilla Fruerlund (från punkt 4), Inger Nilsson, 

Gustaf Segerhammar, Emma Wennerholm. 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 

6. Utvärdering och analys av valarbetet och valresultatet 2018 

Beslutades att Erik och Gustaf sammanställer ett förslag till utvärdering och 

analys och valarbetet och valresultatet till nästa styrelsemöte och att Erik gör en 

presentation till medlemsmötet den 20/9. 

7. Kommunalpolitik 

Beslutades att 

- Vi är positiva till valteknisk samverkan med MP och S. 

- Vi avvaktar inbjudan till möte om valteknisk samverkan. 

- Gustaf kontaktar distriktet angående hur många platser vi kan få. 

- Emma och Gustaf representerar oss på eventuellt möte om valteknisk 

samverkan med MP och S. 

- De platser vi prioriterar är kommunstyrelsen, socialnämnden och 

utbildningsnämnden. 

8. Inför medlemsmötet 20/9 

Emma och Gustaf kan ej närvara på medlemsmötet. Erik ansvarar för tekniken 

och för att presentera vårt valresultat. 



 

9. Handlingsplan till att förstärka styrelsen och partiföreningen 

Beslutades att Emma tar reda på vilka regler som gäller kring polistillstånd för 

att stå med bord på stan i samband med Kaffe & politik. 

Beslutades att vi går igenom partiföreningsskolan och relevanta 

organisationsdokument i styrelsen. 

10. Genomgång av verksamhetsplanen 

Verksamhetsplanen gicks igenom. Beslutades att vi ska gå igenom och stämma 

av verksamhetsplanen regelbundet. 

11. Planering framåt, fram till årsmötet 

Beslutades 

- att Gustaf bokar ABF-lokalen fredagen den 22/2 för årsmöte. 

- att Gustaf och Erik ansvarar för att skriva verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan. 

- att Erik ansvarar för att skriva ekonomisk berättelse. 

- att Erik kontaktar Ingrid angående revisionsberättelse. 

- att vi god tid före nästa årsmöte håller ett medlemsmöte där vi diskuterar kring 

vilka som vill sitta i styrelsen etc. 

12. Datum för kommande styrelsemöten 

Tisdag 25/9 kl 18:30-20:30 hemma hos Gustaf. Vi går igenom 

Partiföreningsskolan 1 plus förbereder oss inför medlemsmötet den 11/10 då vår 

kommunala budget ska antas. 

Tisdag 30/10 kl 18:30-20:30 hemma hos Gustaf. Vi går igenom 

Partiföreningsskolan 2. 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg 

14. Mötets avslutande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 

 



 

Justeras 

 

 

________________________ 


