
Protokoll Årsmöte för Vänsterpartiet Ängelholm 13/1 2018 
 
1. Mötets öppnande. 
Sara Gigja V Ängelholms ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fråga om dagordningens godkännande. 
Med tillägg på Övrigt om ekonomi och 8 mars aktivitet 
Godkändes dagordningen av mötet. 
 
3. Fråga om mötets behöriga sammankallande. 
Mötet beslutade att årsmötet var sammankallat stadgeenligt. 

 
4. Val av gästordförande för årsmötet. 
Claudia Velásquez från V Helsingborg valdes till ordförande att leda årsmötet. 
 
5. Val av mötessekreterare. 
Thord Kristiansson valdes till mötessekreterare. 
 
6. Valda till att justera årsmötesprotokollet. 
Sara Gigja och Benny Persson valdes till rösträknare och likaledes att justera 
dagens protokoll. 
 
7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse. 
Sara Gigja föredrog styrelsens verksamhetsberättelse med den begärda 
anmärkningen i berättelsen av revisorn, att hela styrelsen inte hade avgått då 
kassören Benny Persson stod kvar på sin post. 
Med detta tillägg godkände mötet verksamhetsberättelsen. 
 
8. Föredragande av styrelsens ekonomiska rapport. 
Kassören Benny Persson föredrog den ekonomiska rapporten. 
Mötet godkände den ekonomiska rapporten. 
 
9. Revisionsberättelse. 
Revisor Peter Shaw föredrog revisionsberättelsen.  
Med anmärkning som redogörs för under punkten övrigt. Revisorn beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. 
Mötet godkände revisionsberättelsen. 
 
10. Beslut om ansvarsfrihet. 
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
 



 
11. Motioner.  
Då inga motioner inkommit till årsmötet redogjordes i korthet för de 
kongressmotioner som partiföreningen skickat in. 
 
12. Kommande verksamhet. 
Den avgående styrelsen presenterade en verksamhetsplan för våren 2018 där 
kompletterande planering inför höstens val presenteras av den nya styrelsen. 
 
13. Val av styrelse. 
Mötet valde enhetligt Sara Gigja till ordförande. Benny Persson till kassör. Till 
ledamöter valdes Louise Jönsson, Susanne Sandström och Jenny Öberg. Till 
ersättare valdes Thord >Kristiansson. Om inte funktionen är ersättare för någon 

frånvarande ledamot i styrelsen har ersättaren enbart yttrande och förslagsrätt 

men ingen rösträtt på mötena. 
 
14. Val av revisor. 
Mötet valde enhetligt Peter Shaw till revisor för verksamhetsåret 2018. 
 
15. Val av Valberedning.  
Den nya styrelsen fick i uppdrag att snarast ta fram en valberedning. 
 
16. Övrigt. 
a) Sara Gigja tog upp frågan om nödvändigheten av att snarast sätta samman en 
kommitté som kan ta fram en budget och jobba med festligheterna kring 8 mars 
firandet. Frågan är överlämnad till den nya styrelsen. 
 
b) Peter Shaw påpekade nödvändigheten av att snarast upprätta en budget och en 
strategi för att öka de ekonomiska resurserna inför valet 2018. Den nuvarande 
kassabehållningen är inte tillräcklig för att driva en valrörelse med målet att ta 
en plats i kommunfullmäktige. 
Frågan skall prioriteras av den nya styrelsen. 
 

17. Mötets avslutande. 

Mötesordförande tackade för förtroendet och visat intresse och önskade 
partiföreningen i Ängelholm lycka till. 

Därefter var det underhållning med gammal proggmusik av Sara och Thord. 

 

 



 

Vid protokollet 2018 01 13 

 

………………………………….. 

           Thord Kristiansson 

 

Justeras 

…………………………….                         ……………………… 

          Sara Gigja                                                                          Benny Persson 

 

 

 

                                

 

 

 

                                         

 


