
Medlemsmöte 2018-06-14 

 

Mötet öppnas. 

Emelie vals till protokollförare. 

Sanne vals till justerare. 

Tre punkter läggs till under punkten övrigt- 

1. Nicaragua  

2. Kommunens budgetförslag. 

3. Utförsäljning av assistansen i Ängelholm. 

Dagordningen godkändes. 

Genomgång av förra protokollet, som godkändes. 

Nyheter från styrelsen- 

Lördagar på torget får kosta max 300.- kr per gång, det gäller alltså inköp av tex vatten, glass, kakor 

osv att dela ut. 

Vi har köpt en skrinda där vi kan lägga i allt material till torgmöten så det ska underlätta att ta sig till 

torget. 

Styrelsen har även godkänt inköp av nytt bord, men det har inte köpts in än. 

Från och med nu kommer alla protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten finnas på hemsidan. 

Susanne har fixat skrivaren, men det behövs köpas in papper och patroner till den. Det ska Susanne 

fixa. 

 

Nyheter från eventgruppen- 

Det är många evenemang som närmar sig. 

Val kickoff i början av augusti, det är en medlemsfest samt kickoff inför det sista arbetet inför valet 

den 9:e september. 

Ljusfesten är den 10:e augusti, hur ska vi vara synliga den dagen? Ha ett eget ekipage, alltså en båt 

som är med? Sara mailar medlemmar om det finns någon som har en båt. Ett annat förslag är att gå 

runt och dela ut material från vänsterpartiet under tidig kväll. 

Lergökarallyt är den 18:e augusti och tanken är att vi är där och tex delar ut doftgranar med v-loggan 

(om de kommer in i webbutiken igen.) 

Mångfaldsparaden är den 1 september. Emelie kontaktar Dragan på kommunen ang hålla tal. 

Valvaka ska hållas den 9:e september. Eventgruppen undersöker om det finns passande lokal att 

hyra.  

Eventgruppen ska träffas för att arbeta vidare. Budgeten till alla event beslutar styrelsen om på nästa 

styrelsemöte. 



 

Valkampanj 2018- 

Lördagar på stortorget är dåligt med deltagare, ofta samma personer. Lördagen den 16e juni står 

Susanne och Jenny i Ängelholm. Thord och Benny står i Båstad om engagemang finns (se punkten 

Båstad) 30e juni står Sanne, Sara, Oscar, Jenny och Emelie i Ängelholm. 

Valstugan levereras den 17e augusti, då ses vi på stortorget och bygger ihop den tillsammans. Benny 

ska se om han kan få ritningarna innan dess. Stugan ska bemannas varje dag från det att den 

levereras fram till valdagen. För att bli av med stugan sen funderar vi på att en kan buda på den och 

ha en annons på tradera. 

Under augusti ska det också delas ut flygblad i brevlådor i Ängelholm/Båstad. 

 

Båstad- 

Det finns just nu inget engagemang i Båstad förutom hos Berta. Sara pratar med Berta på nytt för att 

undersöka om Berta själv orkar dra i Båstad. 

 

Ekonomi- 

I kassan finns just nu 38 450,47 kr. Vi inväntar pengar för medlemskap på ca 2 500 kr. 

Benny ska undersöka med Peter om det går att ordna ett swish-konto för partiet. 

Det beslutades att köpa in papper och patroner till skrivaren. Budgeten är 500 kr. Susanne köper in. 

Kostnaden för att köpa in ett PA-system ska undersökas och tas upp på nästa möte. 

 

Övriga frågor- 

Sara tar upp situationen i Nicaragua där Amnesty har gett ut en rapport om situationen med 

regimen. Sara har tagit fram en bild till sociala medier angående brott mot mänskliga rättigheter. 

Förslag att v kontaktar Amnesty för att ordna en motdemonstration i Helsingborg eller Ängelholm. 

Det finns intresse från partiföreningen i Helsingborg att delta. Detta godkänds och Sara kommer 

lägga ut bilden på Facebook. 

Kommunens budgetförslag diskuteras. Det poängteras att kommunskatten i Ängelholm är låg. 

Susanne, Sara och Emelie ska träffas och skriva en insändare för att kommentera budgeten. 

Slutligen diskuteras förslaget om utförsäljningen av assistansen i kommunen. För att visa vårt 

ställningstagande i frågan beslutas det att Sara ska göra en delbar bild som Susanne ska skriva ut och 

som vi sedan ska dela ut som ett flygblad på stan i samband med utåtriktade aktiviteter. Det beslutas 

att samma sak ska göras med frågan om besparingar i skolan. 

 

Mötet avslutas.  


