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Protokoll medlemsmöte 2018-09-23 
 
 
1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av ordförande Sara Gígja. 
 

2. Val av protokollförare. 
Till protokollförare valdes Kristian Nordin. 

 
3. Val av justerare. 

Till protokolljusterare valdes Susanne Sandström.  
 
4. Godkännande av dagordning. 

Följande frågor lades till under punkt 10 Övriga frågor:  
- Röjning/städning av partilokal. 
- Ny lokal? 
- Partidistriktets höstkonferens. 
- Eftervalsmöte i Malmö. 
 

Dagordningen godkändes. 
 
5. Senaste mötesprotokoll. 

Punkten bordlades. 
 
6. Nyheter från styrelsen. 

Inga nyheter utöver det som tas upp under punkt 8 Val 2018. 
 
7. Nyheter från eventgruppen. 

Eventgruppen uttrycker önskemål om att fler medlemmar engagerar 
sig i 
eventgruppen. Temporärt kommer eventgruppen att drivas av Oscar, 
Susanne, Sara och Louise. 
 
Vikten av att anordna event för att synas och sprida vårt budskap 
diskuterades. Flera bra förslag på event till hösten och vintern 
togs upp. Eventgruppen kommer jobba vidare med följande förslag: 

- Uppmärksamma kristallnatten. 
- ”Jultält” vid julmarknaden. 
- Söka tillstånd för aktiviteter på Stora torget på lördagar. 
- Paneldebatter. 
- Aktivitet ihop med föreningen Rädda pyttebroområdet. 

 
 
 
 

 
 
8. Val 2018 
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Socialdemokraterna Ängelholm har föreslagit ett valtekniskt 
samarbete och Lars Nyander (S) har bjudit in Sara och Susanne 
till förhandlingar. 
 
Sara ställde frågor om vilka vi kan tänka oss att förhandla med 
och om Sara och Susanne har förtroende att sköta förhandlingarna 
eller om de ska ta med sig alla frågor till medlemmarna innan 
överenskommelse görs. 
 
Beslut 

Mötet beslutade att vi ska ingå i ett valtekniskt samarbete med 
S+Mp eller enbart S. 
Mötet beslutade att ge Sara Gígja och Susanne Sandström 
förhandlingsrätt i förhandlingarna om det valtekniska samarbetet. 
Mötet beslutade att ge Sara Gígja och Susanne Sandström mandat 
att ta beslut på sittande förhandlingsmöte. 
 
Diskussioner om vad vi skall ha, vad som kan förhandlas om och 
vad vi kan nöja oss med mynnade ut i tre förslag.  
 

- Förslag 1  
o Ordinarie plats i KS. 
o Ordinarie plats i alla nämnder. 
o Ersättare i alla nämnder. 

 
- Förslag 2 

o Ordinarie plats i KS. 
o Ordinarie plats i samhällsbyggnadsnämnden och i 

familjenämnden där samhällsbyggnadsnämnden har högre 
prioritet. 

o Ersättare i vård- och omsorgsnämnden och kultur- 
idrotts- och fritidsnämnden där vård- och 
omsorgsnämnden har högre prioritet. 
 

- Förslag 3 
o Ordinarie plats i KS. 
o Ordinarie plats eller ersättare i dom nämnder som 

erbjuds. 
 

Beslut 
Mötet beslutade att förslag 2 skall vara vår målsättning under 
förhandlingarna om det valtekniska samarbetet. 
Mötet beslutade att förslag 3 är vårt absoluta minimum i vad vi 
kan gå med på i förhandlingarna om det valtekniska samarbetet. 
 
Vänsterpartiet Ängelholms valberedning är i behov av fler 
medlemmar. 
Oscar nominerades och valdes in som ersättare i valberedningen. 
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Medlemmar som är anmälda till valberedningen för eventuellt 
nämndarbete är Sara, Jenny, Lennart, Benny, Oscar och Pete. 
 
En kommungrupp har skapats av styrelsen. Gruppen ska träffas 
inför KF-sammanträden och diskutera ställningstagande samt det 
fortlöpande arbetet. 
I gruppen ingår Susanne, Emelie, Andreas och Thord. Susanne är 
sammankallande och leder gruppen. 
 
Kort togs det upp vad som fungerat bra eller dåligt under 
valrörelsen. Frågan kommer att få en egen punkt under kommande 
medlemsmöten. 
 
Ett stort tack och applåder gavs till alla medlemmar för en 
fantastisk valkampanj! 
 
 

9. Ekonomi 
Ekonomin ser god ut. 
Valstugan såldes för 12 000 kronor och vi har nu cirka 30 000 
kronor i partikassan. 
En snabb överslagsräkning visade att vi kommer få cirka 80 000 
kronor per år i partistöd för vårat mandat i kommunfullmäktige. 

 
10. Övriga frågor 

- Röjning av lokal. 
Partilokalen behöver röjas och städas. Susanne, Oscar, 
Kristian och Lennart kommer att stämma träff om när det ska 
ske efter mötets avslutande. 

 
- Ny lokal? 

Då vi får bättre ekonomi med partistödet togs behovet av ny 
lokal upp. 

Benny kommer att kontakta fastighetsförmedlare och ABF för 
att se vad som finns tillgängligt. Diskuterades om vi ska 
ha en partilokal med plats för medlemsmöten eller om vi ska 
ha ett kansli och hyra lokal hos ABF för att hålla möten. 
Avvaktar priser på tillgängliga lokaler och ABF:s 
prissättning innan beslut tas för upplägget av lokal. 

 
Beslut 

Mötet beslutar att Vänsterpartiet Ängelholm ska börja leta 
efter ny lokal. 
 

- Partidistriktets höstkonferens. 
En höstkonferens kommer att hållas i Malmös folkets hus den 
20 oktober 2018. Inbjudan lästes igenom och deltagare 
efterfrågades för att representera Ängelholm på 
konferensen. Sara och Simon nominerades. 
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Beslut 

Mötet beslutade att de som vill åka till partidistriktets 
höstkonferens får åka. 
 

- Eftervalsmöte i Malmö. 
Mötet äger rum 2018-09-27 klockan 18:30. 
Oscar åker dit och representerar Vänsterpartiet Ängelholm. 
 

- Ung Vänster 
Nya ungdomsmedlemmar har väckt frågan om ett ungt vänster i 
Ängelholm. 
 
Beslut 

Mötet beslutar att Sara Gígja ska kontakta Olof i Lund för 
diskussion om uppstart av Ung Vänster i Ängelholm. 

 
 
 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 


