
Protokoll 180410 

närvarande: Susanne, Sanne, Sara, Kristian, Peter, Thord, Oscar, Emelie 
 
Mötet öppnas 
 
Emelie vals till protokollförare. 
 
Sara vals till justerare. 
 
Dagordningen godkänds. 
 
Bordlägga protokollfrågan. (tanken är att protokollen ska digitaliseras och 
skickas med dagordningen i framtiden.) 
 
Nyheter från styrelsen är att Emelie valts in som adjungerad sekreterare. 
 
Eventgruppen berättar om planeringen ang 1 maj, Susanne anmäler sig att följa 
med till extramötet den 12/4. Vi ska få med information om fristadsfonden till f1 
maj, eventgruppen tar upp det med Helsingborg på extramötet. Utskick till alla 
medlemmar i Ängelholm ang extramötet i Helsingborg så de har möjlighet att 
följa med. 
 
Mötet bestämmer att eventgruppen ska få tillgång till facebook-sidan för att 
kunna göra event på facebook. 
 
Valkampanj 2018- Ängelholm ska stötta upp Båstad med att synas i Båstad 
kommun. Samt att dela ut flygblad i Båstad kommun. Förslag på första 
torglördag i Båstad är 12e Maj, Sara ska prata med Benny om tillstånd i Båstad. 
Samt med en från Båstad som vet var vi ska stå. Susanne pratar med Benny om 
var han sökt tillstånd till oss i Ängelholm. 
 
Ekonomi- vi har ca 8000 kr. Sara har pratat med Hanna Gunnarsson som är 
(något) i distriktet. De ska ha möte i distriktet nu den 16e och ska prata om 
Ängelholms budget, vilket såg ljust ut. 
Ung Vänster ska sedan 2012 ha 10% av årsinkomsterna hos vänsterpartiet i 
olika kommuner. Eftersom vi inte har några mandat i KF så har vi inga pengar. 
Sara svarar Ung Vänster om detta.  
Vi utser Oscar till grafisk designer i vänsterpartiet Ängelholm, han ska hjälpa oss 
med bakgrunden till bion. 
 
Feminism i partiet. Sara tar upp hur viktigt det är att männen i föreningen 
engagerar sig i det feministiska arbetet i partiet. 
 
Kommunpolitiskaprogrammet. Vi tar upp det vi skrev i söndags. Vi börjar med 
barn och ungdomsperspektivet- de medlemmar som var på mötet och inte var 
med att skriva, kunde förstå det. Ett förslag från Louise/Peter/en insändare är en 



punkt att vi vill inte spara på barnens bekostnad utan investera i deras framtid- 
ang nedskärningar i skolan. 
Feministiska perspektivet- medlemmarna som är med på mötet och inte var med 
och skrev tyckte det såg bra ut. 
 
Mötet avslutas. 
 


