
Protokoll fört vid Vänsterpartiets Ängelholm medlemsmöte 2018-03-01 
 

§1. Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
§2. Till protokollförare valdes Andreas Wandegren 
 
§3. Till justerare valdes Emelie Strömberg Lütgens 
 
§4. Mötet godkände dagordningen 
 
§5. Då protokoll från föregående möte saknades beslutade mötet att bordlägga frågan om 
 detsamma. 
 
§6.  Nominerade till kommunlista 
 Valberedningen berättade att det f.n. finns sju nominerade kandidater som också har tackat 
 ja till sina nomineringar, dock har valberedningen pga tidsbrist inte kunnat färdigställa ett 
 förslag. Mötet beslutade att återremittera frågan till valberedningen som får presentera ett 
 färdigt förslag vid av mötet beslutat extrainsatt medlemsmöte den 14 mars kl. 18:00. 
 
§7. Val till kommunlista 
 Frågan utgick. Se föregående punkt. 
 
§8. 8 mars samt muggar 
 8 marskommittén, även känd som eventgruppen, redogjorde för programmet för 8 
 marsfirandet, vilket vann kamraternas gillande.  
 Fråga väcktes om vem som kan baka muffins till firandet. Louise anmälde sig och Susanne 
 anmälde sin man. Viss diskussion följde om muffinsarnas utformning samt snippestetik. 
 Louise informerade om att NSR kan hyra ut sopsorteringskäl inkl. lämning och hämtning 
 mot en hemul avgift. Mötet beslöt att låta kommittén gå vidare i kontakterna med NSR. 
  
 Härpå följde viss diskussion om pappmuggar. Louise kunde informera om att ett 1000-pack 
 pappmuggar kan köpas för ca 1000kr. I partiets webshop kostar 30 pappmuggar med tryckt  
 V-logotyp 45kr. Mötet beslöt att avvakta med inköp av pappmuggar då befintligt lager om ca 
 60 muggar av sistnämnda modell anses räcka till 8 mars.  
 Diskussion om vilken typ av  muggar som används i lokalen vid ex. medlemsmöten. Mötet 
 var enigt om att det är ohållbart att fortsätta använda dagens engångsmuggar av plast. 
 Andreas föreslog att var och  en som vill ha kaffe skaffar sig en aluminiummugg modell 
 ”lattepappa”. Susanne erbjöd sig att ta hem och diska muggar efter möten och träffar då hon 
 bor nära och har diskmaskin. Det förutsätter emellertid plastmuggar (flerbruksmodell) av 
 logistiska skäl, något som mötet ogillade. Louise erbjöd att fördjupa sig i  de hållbara 
 kaffemuggarnas värld och inkomma med förslag. Frågan bordlades till dess.   
 
§9. Valkampanj 2018 
 Styrelsen informerade om att arbetet med kommunpolitiskt program fortgår. Programmet  
 kommer att vara indelat i fyra huvuddelar under rubrikerna Välfärdsperspektiv, Barn och  

 ungdomsperspektiv, Feministiskt perspektiv samt Klimat- och hållbarhetsperspektiv. 
 Ordförande underströk att det är öppet för alla medlemmar att inkomma till styrelsen med 
 synpunkter och input gällande innehållet i programmet och att detta också uppmuntras från 
 styrelsen. 
 Arbetet med valkampanjsbudgeten fortgår. 
 Diskussion om huruvida dataprogrammet Zetkins skulle kunna användas av hela N.V. Skåne 
 tillsammans för att samordna aktiviteter.  



§10. Tidsplan 2018 
 Ordförande lovade att så snart som möjligt skicka ut en tidsplan för 2018 till samtliga 
 medlemmar. 
 
§11. Regionens miljökonferens  
 Louise, Sanne och Jenny är intresserade av att delta i regionens miljökonferens som kommer 
 att hållas någonstans i regionen, någon gång i mars. 
 
§12. Ekonomi 
 Benny redogjorde för det ekonomiska läget. 
 
§13. Övriga frågor 
 Ordförande meddelade att styrelsen har utsett Jenny till föreningens samordnare för 
 samarbetet med ABF. 
 
§14. Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Ordförande, Sara Gígja     Vid protokollet, Andreas Wandegren 
 
___________________________    ______________________________
      
 
 
Justeras, Emelie Strömberg Lütgens 
 


