
Protokoll för medlemsmöte onsdagen den 23 Maj 2018 

Mötet öppnas och Oscar väljs till protokollsekreterare och sen väljs Sara som justerare.  

Punkt 7 på dagordningen väljs bort och görs om lite med modifikation och på tal om 1 Maj vill Sara 
ställa Kristian några frågor om reklam, eventgrupp och Båstad. 
Dagordningen godkänns och frågan om förra protokollen bordläggs tills vidare. 

Styrelsemötet skjuts upp med en vecka var nyheten från styrelsen. Alla var mycket positiva över 1 
Maj. Vi var runt 60 personer från både Ängelholm och Helsingborg. Poliseskorten var nödvändig, 
för NMR var närvarande i Helsingborg och möjligen Ängelholm. En mycket lyckad 1 Maj. 

Byter ämne till ekonomi där Benny har köpt en valstuga till Vänsterpartiet. Thord kommer bygga 
ihop stugan, men behöver hjälp. 17 Augusti är stugan planerad att komma. Sen behövs det 
bemanning under vardagar från Augusti fram till valet. Perioden är tre veckor.  

Akutpunkter om datum till Båstad och komplettering av folk från Ängelholm för att dela ut flygblad 
och att synas. Dessa datum gäller för Båstad: 2 Juni - 16 juni – 30 juni – 14 juli – 28 juli. Sara 
frågar om hjälp för att ringa till folk och Oscar ställer upp för att hjälpa ringa. 

Datum för lördagar i Ängelholm är följande:  

26 maj – 2 juni – 9 juni – 16 juni – 30 juni – 7 juli – 14 juli – 21 juli – 28 juli 

Sara och Susanne kan 26:e maj. Sanne kan 2:a och 30:e juni och Oscar eventuellt den 30:e juni 
också. 

Reklam på nätet? Sara fick erbjudande från en annonsör som kunde lägga Vänsterpartiet i fokus på 
några lokala tidningar/sidor och kan få gissningsvis 14 000 visningar innan valet (juli/augusti). 
Något bör tänkas och ta upp med Helsingborg också. Samt reklam på stadsbussarna, Sanne ska 
kolla pris för det. Vi kollar vidare och funderar. 

Datum för att trycka det kommunpolitiska programmet. 3000 trycks i Malmö. Oscar och Sara ska 
ner till Malmö under vecka 23 för att trycka programmet. Vikningverkstad ska ordnas när trycket är 
färdigt. För att sedan sprida vårt program i kommunen och viktig att vi är två som delar och aldrig 
ensam. Samt att det ska finnas röstsedlar i våra utskick. 

Benpaus och mötet återgår strax efter pausen och gör en liten sammanfattning för de som kom in 
senare med. 

Bidra till material för sociala medier, inlägg och viktigt att vi ska synas mer. Exempelvis en nyhet, 
ett slagord, något lokalt och vara dagsaktuella! Exempelvis Kultur Galleri Moment, gatan vid 
Pyttebron och strandskyddet. 

Söka tillstånd till olika evenemang som lergöksrally, ljusfesten och Eventgruppen tar ansvaret. Samt 
ett nytt möte i Båstad. Anpassa Båstadslistan, öppna Båstads egna facebooksida och stöd från 
medlemmarna uppmanas. Ta foto på Berta med hjälp av Kristian och Sara. Båstad är nu lämnad 
som punkt. 

Nyheter från Eventgruppen är att de har skickat mail till Rossanna Dinamarca om att boka något, 
mailat kommunen om mångfaldsparaden. Samt en möjlig medlemsfest för alla. Medlemsfesten 
läggs på Eventgruppen genom votering. Planer för framtida workshops, möte med Ängelholm för 
valskola och debatträff tillsammans med Helsingborg ska kollas upp. 

Ny ekonomipunkt. Benny har skickat ett meddelande om Vänsterpartiet Ängelholms budget. För 
tillfället har vi runt 40 000 kr. Valstugan är betald och kostade 20 508 kr och 700 kr för ansöka om 
polistillstånd. Frågan om vad som ska vara i valstugan och vad som ska köpas in föreslås. 

Övriga punkter är följande. Andreas har frågor om brevutdelningen och det kom fram att det skulle 


