
Styrelsemöte, onsdag 17 januari 2018, 18:00 – 20:30 

 

Närvarande: Sara (ordförande), Susanne, Thord, Louise (protokollförare), Jenny 

Ej närvarande: Benny 

 

- Styrelsemötet öppnas 

- Dagordningen godkänns av närvarande styrelsemedlemmar  

 

Dagordning 

1. Senaste mötesprotokollet från årsmötet 

a. Samtliga styrelsemedlemmar var närvarande vid årsmötet, inget behov av att 

gå igenom mötesprotokollet från årsmötet 

2. Mötet i Båstad 

a. 14-15st medlemmar, tillräckligt för att starta en egen partiförening; först 

under stöd från vår styrelse för att så småningom bli en självgående förening 

b. Det finns ambitioner om att hålla ett möte i Båstad under februari månad. 

Sara ska närvara på mötet, förslagsvis någon mer styrelsemedlem.  

c. Mötet förslås hållas under sportlovet på kvällstid. Lördag 17 februari eller 

söndag 25 februari ska föreslås till Olof som datum för mötet. 

3. Tidsplan 

a. Sara har inlett arbete på en tidsplan för 2018 med filmkvällar och andra 

aktiviteter 

b. Förslagsvis kan följande aktiviteter hållas månadsvis: 

i. Filmkväll 

ii. Fika (Espresso House) 

� Testtermin januari-mitten av juni för att se intresse för de båda 

aktiviteterna. Därefter utvärdering 

 

Kalendarium 

c. 20 januari: Feministisk studiedag i Malmö  

d. 9-11 februari: Kongress (Karlstad, V Ängelholm ej representerat) 

e. 8 mars: Internationella kvinnodagen 

f. 10-11 mars: Distriktsårskonferens och Valkonferens 

g. 1 maj 

h. 18-19 maj: Företagsdagarna i Ängelholm (Lindab) 

i. Kostnad mellan 4,000-15,000 � medium 6,000 exkl. moms 

ii. Se om V Skåne ska stå där 

 

Datum för möten och arrangemang 

i. Datum för medlemsmöten med start 1 februari: 

i. 1 februari ca 18-20 

ii. 1 mars ca 18-20 

iii. 10 april ca 18-20 (med hänsyn till påskveckan och med förberedelse 

inför 1 maj) 

iv. 3 maj ca 18-20 

v. 6 juni (tidigare än vanligt för festligheter och barnaktiviteter) 

j. Datum för styrelsemöten med start 17 januari: 



i. 17 januari 18-20, hemma hos Sara 

ii. 24 februari 9-11, hemma hos Sara  

iii. 24 mars 9-11, hemma hos Jenny 

iv. 28 april 9-11, plats TBD 

v. 26 maj 9-11, plats TBD 

vi. 9 juni styrelsemöte och avslutningsfest (för terminen) hemma hos 

Thord 

k. Förslag av datum för nomineringsmöte:  

l. Datum för medlemsfika på Espresso House (söndagar 15:00): 

i. 18 februari  

ii. 15 mars 

iii. 22 april 

iv. 13 maj 

v. 17 juni 

4. 8 mars – internationella kvinnodagen och feministisk folkfest 

a. Kommittén: Emelie och Sanne  

b. Budget kommer att fastställas efter att kommittén kan ge en beskrivning av 

utgifterna  

c. Koordinera med DS-möte för inlämning av budgetplanering 

 

Sidospår: 1 maj 

d. Hembygdsparken 

e. Samarrangera med V Helsingborg? Socialdemokraterna  

5. Valbudget 

a. Utgår från senaste budgeten 

b. Kostnad för en valstuga efterfrågat av Sara men ännu inget svar 

c. Utskick ca 30,000 (Båstad/Ängelholm) 

d. Flygblad 

e. Egen röstanordning/ljudanläggning 

f. Reklammaterial 

g. Reklam bio 

h. � Fråga Peter om han vill delta i en kostnadsberäkning och ge ett 

kostnadsförslag och eventuellt förslag på tillägg 

i. � Louise ska öppna Google docs för 1) budget och 2) kommunalpolitiskt 

program 

6. Informationshantering 

a. Instagramkonto behöver stängas ned 

b. Hemsidan  

i. Drivs av Susanne 

ii. Workshop (TBD) 

c. Facebook: Administratörer är Sara, Thord, Benny och Louise 

d. Uppdatering av aktiviteter 

7. Inbjudan till ABFs årsmöte 

a. tisdag 17 april 18:30 2018 (i Bjuv) för 1 person + 2 observatörer 

b. Ta upp på nästa medlemsmöte 1 februari för att se intresse att deltaga 

 

Mötet avslutat 


