
 

 

Protokoll styrelsemöte 

Hemma hos Gustaf, 2018-12-03 

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, Gustaf Segerhammar, Emma Wennerholm. 

4. Godkännande av dagordning 

Till dagordningen lades: 

11 Föregående protokoll 

 

I övrigt godkändes dagordningen. 

5. Utåtriktade aktiviteter 

Beslutades 

att Emma och Erik håller Kaffe och politik lördag 8/12 klockan 11-12 

att Emma kollar med Inger om de kan hålla Kaffe och politik lördag 15/12 

att ytterligare datum för Kaffe och politik beslutas på styrelsemötet den 17/12 

6. Partiföreningsskolan, fortsättning 

Fortsatt diskussion kring utbildningsmaterialet Partiföreningsskolan. Vi har nu 

gått igenom hela Partiföreningsskolan. 

Beslutades att vi under nästa år genomför en medlemsenkät. 

7. Utveckling av partiföreningen 

a) Internfeministiska handledningen. 

Beslutades att vi diskuterar den Internfeministiska handboken på styrelsemötet 

den 17/12, länk: https://www.vansterpartiet.se/resursbank/internfeministisk-

handbok/ 

b) Framtida diskussionsmaterial 

Beslutades 

att vi till styrelsemötet den 10/1 läser på om mötesteknik, länk: 

https://www.vansterpartiet.se/resursbank/handledning-i-motesteknik/ 



 

 

att vi till styrelsemötet den 21/1 läser på om ordföranderollen, länk: 

https://www.vansterpartiet.se/resursbank/ordforande-i-partiforeningen/ 

att vi till styrelsemötet den 4/2 läser på om kassörsrollen, länk: 

https://www.vansterpartiet.se/resursbank/kassor-i-partiforeningen/ 

8. Rapport kring valteknisk samverkan 

Emma rapporterade kring det parlamentariska arbetet, bland annat försäljningen 

av lägenheter hos Höganäshem och folkhälsoplanen. 

Beslutades att Emma med hjälp av Inger tar fram ett förslag till styrelsemötet 

den 21/1 på hur en parlamentarisk grupp kan se ut och arbeta. 

9. Senaste VIPS 

Beslutades 

att Gustaf bokar ABF-lokalen den 23/1 klockan 18:30 

att Erik och Gustaf kallar till partiföreningsmöte klockan 18:30 den 23/1 

10. Planering årsmöte 2019 

Beslutades 

att Gustaf och Erik presenterar förslag till verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan på styrelsemötet den 10/1 

att Erik presenterar förslag till ekonomisk berättelse och budget på styrelsemötet 

den 10/1 

att Erik kontaktar vår revisor angående revisionsberättelse 

att Gustaf bokar in mötesordförande från Ängelholm till årsmötet den 22/2 

att vi på medlemsmötet den 23/1 diskuterar styrelsens förslag till 

verksamhetsplan 

att vi på medlemsmötet den 23/1 bereder årsmötets val 

11. Övriga frågor 

Protokoll från styrelsemöte 2018-11-13 justerades och lades till handlingarna. 

12. Mötets avslutande 

Föreningens ordförande Gustaf Segerhammar förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:    

 

Erik Edwardson 

 

Justeras: 

 


