
Medlemsmöte 2018-08-20. 

 

Mötet öppnas. 

 

Sanne väljs till sekreterare. 

 

Andreas väljs till justerare. 

 

Följande punkter läggs till under punkten övrigt: 

1. Utvecklande text till kommunpolitiskt program 

2. Fotografering av kandidater till kommunfullmäktige 

3. Internfeminism 

Dagordningen godkänns. 

 

Förra mötesprotokollet gås igenom och godkänns. 

 

Nyheter från styrelsen 

- På senaste styrelsemötet fastslogs budget för de kommande eventen. 

- PA-system som kan användas på torgmöten, i valstugan och på kommande event är inköpt. 

 

Nyheter från eventgruppen 

- Den 1 september är det Mångfaldskarneval. Flaggor och annat material är inköpt. Under 

dagen kommer vi att ”pimpa” stugan i regnbågens färger. Vi ska måla egen banderoll för 

användning i paraden. Eventgruppen bjuder in till banderollverkstad. 

- Vi kommer anordna valvaka där vi tillsammans följer valresultatet, umgås och äter mat. Mer 

info kommer. 

- Lennart lämnar förslag om att bemöta frågor som publiceras i Lokaltidningen och besvara 

dessa. 

- Sara tar upp aktiviteter som nyligen genomförts. Vi har bland annat synts i artiklar/insändare 

i HD, insändare i Vänstern i Skåne och i filmklippet ”Fika med politiker” gjorda av 

ungdomsfullmäktige i kommunen. 

 

Valkampanj 2018 

- Det diskuterats hur vi ska genomföras utdelning av vårt kommunpolitiska program. Det 

beslutas om att utdelningstillfällen torsdag 23/8, lördag 25/8, söndag 26/8, måndag 27/8, 

onsdag 29/8 och torsdag 30/8. Det ska delas ut program i Vejbystrand, Ängavången, Kulltorp, 

Munka Ljungby och Centrum.  

- Andreas förslår att vi träffas i valstugan en gång i veckan för att peppa varandra, kontrollera 

att det finns tillräckligt med material samt kontrollera vilka områden som finns kvar att dela 

ut program i. Det beslutas att vi samlas i valstugan varje tisdag 18:00. 

- Schemat för valstugan gås igenom för att försöka fylla de luckor som finns. 

- Sara går igenom förhållningsregler för stugan.  

- Det bestäms att vi ska försöka stå utanför samtliga vallokaler i kommunen på valdagen och 

att tiderna 11-13 och 15-17 är bra tider att stå. 

- Det diskuteras hur vi ska göra med valstugan efter valet. Förslag om att sälja stugan eller 

spara den tills nästa val. Andreas har förslag på plats att förvara stugan tills nästa val. Det 

beslutas att styrelsen ska ta beslut om detta vid ett senare tillfälle.  

 



Båstad 

- Det finns just nu ingen aktivitet i Båstad och krävs en långsiktig plan för att starta upp 

engagemanget i Båstad. Detta planeras att ta tag i efter valet. Berta hjälper tills vidare till i 

Ängelholm. 

 

Ekonomi 

- Benny har inte hunnit kolla upp det exakta beloppet på kontot med det ligger cirka 18 000 

kronor i kassan. Inga större utgifter planeras för framöver. Detta innebär att vi har möjlighet 

att lägga ytterligare ungefär 10 000 kronor på valet. 

 

Övrigt  

- Det beslutas att vi ska fotografera våra kandidater till kommunfullmäktige på nytt. Kristian 

fotar kandidater på onsdag 29/8 klockan 18:00 i valstugan. 

- Andreas föreslår att vi inrättar diskussionsträffar där vi träffas för att diskutera olika ämnen 

och umgås. Detta planeras att startas upp efter valet. 

- Sara och Susanne träffas för att förbereda längre och utvecklande texter om punkter från 

kommunpolitiska programmet samt nya flygblad gällande bland annat Pyttebron. 

- Internfeminism diskuteras. Diskussionskväll för ämnet planeras. Det efterfrågan förslag från 

män i föreningen på hur vi kan arbeta med internfeminism samt förslag på event där 

Vänsterpartiet kan synas. 

 

Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 


