
 

Protokoll styrelsemöte 

Hemma hos Gustaf, 2018-09-25 

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 

Dagordningen godkändes. 

5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 

6. Analys av valresultatet 2018 

Erik gick igenom den preliminära valanalys som gjordes till medlemsmötet den 

20/9. 

7. Kommunalpolitik efter valet 2018 

Beslutades att Gustaf mailar Miljöpartiet och Socialdemokraterna och frågar om 

de är intresserade av fortsatt valteknisk samverkan 

8. Inför projektet Kaffe och politik 

Beslutades att Emma kollar vilka regler som gäller kring polistillstånd och 

regler kring hälsotillstånd. 

Beslutades att Erik köper in bord, kaffemuggar, material och eventuellt nya 

termosar. 

9. Valkonferens 20/10 

Beslutades att vi till medlemsmötet den 11/10 föreslår Gustaf som vårt ombud 

till partidistriktets höstkonferens den 20/10. Ombud måste meddelas distriktet 

senast den 12/10 kl 12. 

10. 27/10 Ryds marknad 

Beslutades att Emma och Gustaf står på Ryds marknad klockan 10-11. 

Beslutades att Emma kontaktar Ann och frågar om hon vill medverka. 



 

Beslutades att Emma kollar med distriktet angående material att dela ut. 

11. Inför KF arbete hur ska det utformas och vilka krav ska gälla 

Diskussion kring det kommande kommunalpolitiska arbetet. 

Beslutades att vi ska synliggöra vårt kommunalpolitiska arbete genom hemsida, 

insändare, flygblad etc. 

12. Medlemsmöte 11/10 

På medlemsmötet den 11/10 ska vi välja ombud till Vänsterpartiet Skånes 

höstkonferens samt besluta kring vår kommunala budget. 

Beslutades att Emma presenterar vårt budgetförslag på medlemsmötet. 

Beslutades att Erik skickar kallelse per brev senast onsdagen den 3/10. 

Se även punkt 9 Valkonferens 20/10. 

13. Rapport från medlemsmötet 20/9 

Inger och Erik berättade om medlemsmötet som hölls den 20/9. 

14. Partiföreningsskolan 1 

Partiföreningsskolan del 1 diskuterades. Till styrelsemötet den 30/10 ska vi läsa 

Partiföreningsskolan del 2-3. 

15. Datum kommande styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte hålls den 30/10 klockan 18:30-20:30 hemma hos Gustaf. 

16. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg 

17. Mötets avslutande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet    

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 

 

Justeras 

 

 

________________________ 


