
Styrelsemöte 2018-04-28 

 

Närvarande: Sara, Jenny, Susanne, Emelie 

 

Mötet öppnas 

 

Emelie väljs till protokollförare. 

Sara väljs till justerare. 

 

Dagordningen godkänns 

 

Uppföljning av föregående styrelsemötesprotokoll 

- Louise ska skicka in sin artikel om klimat till HD/NST.  Det beslutades att Louise ska föreläsa 

om matsvinn på nästa medlemsmöte (180503). 

- Förra mötesprotokollet godkänns. 

ABF 

- Styrelsen uppskattar att det deltog 50 personer i 8 mars-eventet. Jenny skickar in uppgifterna 

till ABF. 

- Alla medlemmar som deltagit i skrivarverkstäderna (180406, 180408, 180415) ska skicka 

namn, personnummer och adress till Jenny som skickar vidare informationen till ABF. Sara 

mailar ut till berörda medlemmar. 

Kommunpolitiska programmet 

- Styrelsen beslutar att lägga till ”Inträdet till Vattnets hus ska justeras så alla har möjlighet att 

bada” som en punkt under Välfärdsperspektivet. 

Båstad 

- Berta och Oscar ska ”Båstad-anpassa” det kommunpolitiska programmet. 

- Frågan om var vi ska stå vid kaffe och politik bordlades och ska tas upp på medlemsmöte 

istället. 

Material 

- Styrelsen diskuterar vilken sorts material som behövs vid torgaktiviteter. Förslag på material 

som kan vara bra att ha är godis, tatueringar, flasköppnare, kondomer. Beslut om 

materialinköp tas på nästa styrelsemöte. 

1 maj 

- En person måste ställa upp som funktionär på Stortorget för att ställa i ordning förstärkare. 

Jenny ska fråga sin man om han kan ställa upp. 

- Styrelsen beslutar att Sara ska köpa en heliumtub på Clas Ohlson för 399 kr till ballonger. 



-  Styrelsen beslutar att köpa in nejlikor. En bukett för 200 kr till Hanna Gedin samt 20 enskilda 

nejlikor att dela ut för 200 kr. Sara beställer och hämtar dessa. 

- Talordningen på Stortorget ser ut som följer: Emelie, Hanna, Sara, Susanne, Thord sedan 

avslutar Sara och informerar om tåg till Helsingborg där dagen fortsätter. 

Övrigt 

- Jenny kollar upp tillstånd för att stå i Hembygdsparken 180526 under Änglamilen och 

återkommer med besked på medlemsmötet 180503. 

Mötet avslutas 


