
 Mötesprotokoll 2018-10-24 
 
 
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Sara Gígja förklarar mötet öppet och hälsar alla välkomna.  
 

2. Val av protokollförare  
Mötet beslutar att: 
 välja Claudia som protokollförare.  

 
3. Val av justerare 

Mötet beslutar att: 
 välja Emelie som justerare.  

 
4. Godkännande av dagordning  

1. Mötets öppnande  
2. Val av protokollförare  
3. Val av justerare  
4. Godkännande av dagordning  
5. Senaste mötesprotokoll 2018-10-14 
6. Nyheter från styrelsen 
7. Nyheter från Kommungruppen 

a) Kommunfullmäktige 
b) Kommunstyrelsen 
c) Regionen 

8. Nyheter från eventgruppen 
9. Förslag på budget, eventgruppen 
10. Resultat valtekniskt samarbete 
11. Lokalfrågan 
12. Ekonomi 
13. Övriga frågor 

a)Höstkonferensen 
b) Vänsterpartiet Båstad 
c) Information om Fristadsfonden 

14. Mötets avslutande 
 

Mötet beslutar att: 
godkänna dagordningen, efter några tillägg.  

 
 

5. Senaste mötesprotokoll 
Mötet beslutar att: 

godkänna protokollet från mötet 2018-10-14,   
 

6. Nyheter från styrelsen 
Styrelsen har antagit budetförslaget som lagts till dem.  
 

7. Nyheter från Kommungruppen 
1. Kommunfullmäktige 



Susanne informerar om att de inte har hunnit hända så mycket 
än men representanterna har deltagit vid det enda mötet hittills. 
Man kan närvara som åhörare vid dessa möten om man vill. 
Nästa möte är på måndag (2018-10-29). I kommungruppen har 
man beslutat att träffas varannan söndag kl. 11.00 i lokalen för 
att förbereda sig. Det betonas att det är viktigt att komma på 
dessa möten om man har ett kommunalt uppdrag. Man är 
välkommen på dessa möten även om man inte har ett uppdrag 
i kommungruppen. 

2. Kommunstyrelsen 
Sara är vår representant där, det första mötet sker på fredag 
och Sara har inte möjlighet att närvara vilket hon beklagar. 

3. Regionen 
Thord informerar om att man haft ett första möte. Man har valt 
en politisk sekreterare. Vid regionsgruppens möte har alla 
medlemmar rätt att närvara om man vill. Eventuellt behöver 
några platser/uppdrag tillsättas och Thord kommer bevaka 
frågan. Det klargörs att ersättning utgår för dessa uppdrag.  
 
Kommungruppen ska försöka utkomma med löpande 
information om vad som händer på deras respektive arenor.  

 
8. Nyheter från eventgruppen 

Gruppen har arbetat fram en tidsplan med evenemang/ event fram till mars 
2019. Tidsplanen har skickats till samtliga medlemmar per e-mail, den finns 
också på hemsidan och på Facebook. Vi går igenom evenemangen.  
Närmast ligger Kristallnatten den 9 november. Kan någon tänka sig att hålla 
tal? Eller känner någon till någon bra talare? Olika förslag ges. Benny har skrivit 
en ansökan om tillstånd för evenemanget mellan 17:30–21.00. Talaren är tänkt 
att tala runt kl. 18:00.  

 
Ett budgetförslag finns till alla evenemang, vid sittande bord är det oklart vilken 
summan är men den är typ 20,000 kr. Den dyraste posten ekonomiskt är 
internationella kvinnodagen.  

 
9. Förslag på budget, eventgruppen 

Det går inte att komma åt de exakta summorna i förslaget men efter kort 
diskussion går vi till beslut. 

 
Mötet beslutar att: 

Bevilja eventgruppen att disponera 20,000 kronor till de event som är 
inlagda i tidsplanen.  

 
10. Resultat av valtekniskt samarbete 

Partiet har förhandlat sig till en ersättarplats i Kommunstyrelsen, en ordinarie 
plats i samhällsbyggnadsnämnden, en ersättarplats i familjenämnden och en 
ordinarie plats i en beredning (oklart vilken än så länge). Frågan ställs om 
någon har intresse av någon av dessa platser? Anmäl er i så fall till 
valberedningen. Nominera en lämplig partikompis till en plats (självklart efter 
att ha kollat med kompisen först om hen vill).  Det får gärna vara så att 
uppdragen sprids mellan flera personer så att inte samma person sitter på alla 



platser. Sara kommer att länka information om de olika nämnderna. Emelie 
behöver namn på vilka som kommer fylla platserna absolut senast den 23 
november.  

 
Valberedningen får i uppdrag att arbeta för att tillsätta dessa platser.   

 
Om man tar ett av dessa uppdrag ingår man i kommungruppen.  Man 
behöver inte tänka att man förbinder sig i fyra år till uppdragen utan det går 
att byta om man inte har möjlighet hela perioden. Ersättning utgår för dessa 
uppdrag. Det informeras också om att Vänsterpartiet Ängelholm gått från tre 
till sju platser efter det valtekniska samarbetet vilket gör oss unika i Skåne.  Sara 
berättar att socialdemokraterna varit tydliga med att de vill samarbeta med 
Vänsterpartiet och även välkomnat oss att delta vid deras förmöten. Det 
påminns om att det är viktigt att främja goda relationer.  

 
 

11. Lokalfrågan 
Benny informerar om att en lämplig lokal finns på Villan. Den är ca. 35 
kvadratmeter och ligger på markplan. Det är inte riktigt klart hur mycket den 
kommer att kosta men kanske mellan 2000–2100 kronor i månaden. Den 
nuvarande lokalen kostar 1125 kronor i månaden inklusive el, vatten och 
värme. Det är oklart om detta kommer att ingå i nya lokalen.  
 
Diskussion kring vad lokalen används till/ kommer användas till. Synpunkter som 
nämns: studiegrupper, föreläsningar, studiecirklar, filmvisning, att kunna 
genomföra spontana aktiviteter. Vår förening har som ambition att växa och 
en större lokal ger möjlighet att utveckla verksamheten. Lokalen behöver vara 
inspirerande och välkomnande.  Diskussion kring försäkringar.  Det föreslås 
också att vi går vidare med frågan om ett Swish-konto till föreningen. Benny 
kollar vidare på detta.   
 

Mötet beslutar att: 
1. Vi går vidare i arbetet med att ordna en ny lokal 
2. Lokalen får kosta max 30,000 kronor inklusive el, vatten, värme 

samt försäkring och att om summan överstiger detta belopp ge 
styrelsen mandat att fatta beslut i frågan.  

3. Benny har föreningens förroende att sköta föreningens 
hyresförhandlingar 

 
En ny lokal behöver också inredas. Diskussion kring finansiering av ny inredning. 
Det föreslås en insamling från medlemmarna för att möblera en ny lokal. Det 
föreslås att vi bildar en inredningsgrupp som tar huvudansvar för inredningen 
av nya lokalen. Susanne, Emelie, Sanne, Simon och Kristian föreslås ingå i 
inredningskommittén.  
 
 Mötet beslutar efter omröstning att: 

1. Inredningskommittén får 5000 kronor att förfoga över till 
inredningen av den nya lokalen 

2. Inredningskommittén består av Susanne, Emelie, Sanne, Simon 
och Kristian.  

       



12. Ekonomi 
Kort genomgång av ekonomin. Vi återkommer till frågan vid nästa möte när vi 
också vet hur stora lokalkostnaderna kommer att bli.  
 

13. Övriga frågor: 
a) Höstkonferens 

Höstkonferensen gick mycket bra. Vill du veta mer om 
den kan du gå in och titta på hemsidan för 
Vänsterpartiet i Skåne eller på Vänsterpartiet Skånes 
Facebooksida.  

b) Vänsterpartiet i Båstad 
Många av våra nya medlemmar kommer från Båstad. 
Dem är nu så många att de kan starta en egen förening. 
Frågan har lämnats till distriktet som ska hjälpa 
Båstadmedlemmarna att starta en Båstadförening. 

c) Fristadsfonden 
Information om Fristadsfondens arbete. De har just nu en 
större kampanj på gång för att försöka få folk att bli 
månadsgivare.  

 
14. Mötet avslutas 
Mötesordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 

 


