
 

Protokoll styrelsemöte 

Hemma hos Emma, 2018-10-30 

Vänsterpartiet Höganäs 

1. Mötets öppnande 

Föreningens gruppledare Emma Wennerholm 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, Emma Wennerholm. 

4. Godkännande av dagordning 

Till Övriga frågor lades: a) Möte med Miljöpartiet, b) Möte med Maria Rashidi.  

Beslutades att godkänna dagordningen med dessa tillägg. 

5. Polistillstånd för utåtriktade aktiviteter 

Beslutades att Emma lämnar ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter. Vi hoppas kunna ansöka för alla lördagar från 24/11 och tre 

månader framåt klockan 10:00-15:00. 

6. Genomgång av senaste VIPS och DIPS 

I senaste DIPS informeras bland annat om antirasistisk konferens den 9-10/11. I 

senaste VIPs informeras bland annat om studiematerial för nya medlemmar. Det 

är svårt för en liten partiförening som vår att genomföra partiföreningsträffarna 

för nya medlemmar, så vår förhoppning är att de genomförs med hjälp av 

distriktet så att fler nya medlemmar samlas. 

7. Partiföreningsskolan del 2 och 3 

Beslutades att vi går igenom partiföreningsskolan på nästa styrelsemöte och att 

alla tills dess fyller i enkäterna till partiföreningsskolan del 1-3. 

8. Utveckling av partiföreningen 

Beslutades att vi på nästa styrelsemöte beslutar vilka organisationsdokument vi 

ska läsa framöver. 

9. Vilka ska representera oss på parlamentariska poster? 

I och med vår valtekniska samverkan med Socialdemokraterna har vi rätt till en 

ersättare i socialnämnden och en ersättare i utbildningsnämnden. Beslutades att 

vi nominerar Emma till socialnämnden och Inger till utbildningsnämnden. 



 

10. Datum kommande styrelsemöten, fram till årsmötet 

Beslutades att vi håller styrelsemöten tisdag 13/11 kl 18:30, måndag 3/12 kl 18, 

måndag 17/12 kl 18:30, torsdag 10/1 kl 18, måndag 21/1 kl 18:30, måndag 4/2 

kl 18:30, måndag 25/2 kl 18:30. 

11. Övriga frågor 

a) Möte med Miljöpartiet 

Vi är inbjudna till möte med Miljöpartiet. Beslutades att Emma och Gustaf går 

på mötet och att Gustaf kontaktar Miljöpartiet för att komma överens om datum 

och tid för mötet. 

b) Möte med Maria Rashidi 

Inger Nilsson föreslår att vi arrangerar ett öppet möte med Maria Rashidi. 

Beslutades att vi inte ordnar ett möte med Maria Rashidi. 

12. Mötets avslutande 

Föreningens gruppledare Emma Wennerholm förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet    

 

 

________________________ 

Erik Edwardson 

 

Justeras 

 

 

________________________ 

 


