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Mötet öppnas. 

Närvarande: Susanne, Benny, Sara, Emelie, Jenny och Thord. 

Emelie är protokollförare. 

Jenny är justerare. 

Dagordningen godkänns. 

Föregående protokoll godkändes. 

Båstad- Claudia ställde upp och åkte till Båstad för att dela ut flygblad. Sara understryker att det är 

viktigt att alla styrelsemedlemmar är med och hjälper till. Eftersom vi är en styrelse för både 

Ängelholm och Båstad. Oscar, Hans och Bertha ska sätta sig ner och göra om KOMPOL från 

Ängelholm till Båstad. Bertha ska bli fotograferas och profileras i Båstad. Susanne och Jenny erbjuder 

sig att dela ut KOMPOL i brevlådor i Båstad/Förslöv. Thord anmäler sig att delta lördagen den 14e 

juli.  Benny och Thord ställer upp den 16 juni. Ta med V-västar och material.   

Val 2018-Vi har fått två erbjudande ang reklam/annonsering ad-on news köper in sig på olika 

nyhetssajter. Det billigaste alternativet 1995 och ger oss ca 15 000 visningar. Ängelholmstorget 

annonsering 3månader plus dagarna fram till valet kostar med moms 4500.  Vi kommer att börja med 

att budgetera ca 1000: -  för att boosta inlägg på facebook Emelie och Sara boostar i samråd med 

varandra.  Vi bordlägger frågan ang annan annonsering. 

Webbutiken är mer eller mindre tom. Styrelsen klubbar 3000.- till Sara att handla för i webbshoppen. 

Emelie pratar med regionen ang material från regionnivå. 

Styrelsen klubbar max 300.- till alla torgmötet, Susanne handlar dricka till torgmötet. 

Styrelsen klubbar även inköp av transportvagn på Biltema för 749.-, Jenny köper den i veckan. Det 

klubbades även inköp av nytt bord till våra torgmöten, Sara köper ett på Byggmax för 499: - i veckan. 

Det behövs ett nytt tillstånd till att stå på torget på lördagar eftersom det vi har nu går ut 30/6. 

Benny skickar in ansökan om nytt på onsdag. 

Vi diskuterade att eventuellt ha en budgivning på valstugan för att bli av med den efter valet. 

Det önskades att ha t-shirts istället för västarna vid aktiviteter ute. Alla t-shirts i V’s officiella 

webbshop är i princip slut. Emelie informerade om en annan webbutik där det går att beställa tröjor 

med V-loggan på. Det beslutades att var och en själv betalar sin t-shirt om en önskade att ha en 

istället för väst. Emelie skickar ut länken till webbutiken. 

Ekonomi- Benny berättar att vi har 40 097 ,74 öre på vårt konto. 

Övriga frågor- Sara berättar att Claudia som är ordförande för V Helsingborg vill dela ut påsar med 

information och någon frukt på stationen i Ängelholm. Styrelsen klubbade igenom det. 

Benny pratade om hur viktigt att protokoll och dagordningar sköts. Att det alltid finns underlag ifall 

revisorn eller andra medlemmar vill se vad som skett. Vi kom överens om att alla protokoll ska in på 

hemsidan, vi startar med detta protokoll och fortsätter sen med det. Efter valet ska tidigare protokoll 

in.  Susanne lägger in protokollen på hemsidan, hon ska även kolla till skrivaren vi har i lokalen och se 

så att den fungerar som den ska. Vi som protokollfört under möten ska skicka våra protokoll till 



Susanne som går igenom dem. Hon ska även höra med andra medlemmar och se om de har protokoll 

som ska in.  

Emelie ska kolla igenom v-mailen ang protokoll som ev ska in till Susanne. Det gäller protokoll till 

medlemsmöten och styrelsemöten. 

 

Mötet avslutas. 

 

 

 


