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Protokoll medlemsmöte 2018-11-13 
 
 

1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av ordförande Sara Gígja 
 

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

3. Val av justerare och valförrättare. 
Till justerare och valförrättare valdes Susanne Sandström och Emelie Strömberg 
Lütgens. 

 
4. Godkännande av dagordningen. 

Godkändes. 
  

5. Senaste mötesprotokoll. 
Godkändes. 

 
6. Nyheter från styrelsen. 

Flytt till tidigare presenterad lokal blir av. Målsättningen är att vi flyttar 2019-02-
01. Inredningskommittén tillsammans med Benny kommer att besöka lokalen i ett 
tidigare skede för att få inspiration till inredningen. 
 
Sätesändring sker efter flytt till nya lokalen för att inte behöva betala en avgift om 
800 kronor två gånger. 
 
På måndag, 2018-11-19, kommer budget att beslutas i kommunfullmäktige.  
 
Styrelsen beslutade att det är okej att köpa julgåva för 150 kronor och skänka till 
lotteri på hembygdparkens julmarknad.  
Fortsättningsvis kommer styrelsen att göra dagordningen till medlemsmötena för 
att avlasta våran kära ordförande Sara. 

 
7. Nyheter från eventgruppen. 

Eventgruppen fick stort beröm för ett lyckat genomförande av Kristallnatten. 
 
Eventgruppen efterlyser fler medlemmar som kan delta vid eventet i 
hembygdsparkens julmarknad 2018-11-24. Önskas även fler medlemmar som 
hjälper till med övriga event som är planerade.  
 

 
8. Nyheter från kommungruppen. 

Kommungruppen kommer titta på Socialdemokraterna Ängelholms 
budgetförslag och ta ställning till om det är en budget som Vänsterpartiet 
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Ängelholm kan ställa sig bakom, detta på ett extrainsatt kommungruppsmöte 
2018-11-18 klockan 11:15. Alla medlemmar är välkomna att delta på 
kommungruppsmötena. 
 
 

  
9. Båstad/Örkelljunga 

Intentionen är att Båstad ska bilda en egen förening. De har för närvarande 17 
medlemmar. 

 
10. Val till kommunala förtroendeuppdrag 

Valnämnden meddelar att dom har försökt få fler kvinnor nominerade men tyvärr 
har intresset varit svalt. 
 
 

a. Val till ordinarie plats i samhällsbyggnadsnämnden. 
Valberedningens förslag: Kristian Nordin. Röstlängdlängd 7 medlemmar. 
Kristian Nordin valdes. 

 
b. Val till ersättare i familjenämnden 

Nominerade: Lennart Johansson och Emelie Strömberg Lütgens. 
Röstlängd 7 medlemmar. Lennart blev vald med 5 röster mot 2. 
 

c. Val till ordinarie i en beredning 
Nominerade: Emelie Strömberg Lütgens och Oscar Funes Galindo. 
Röstlängd 8 medlemmar. Emelie vald med 5 röster mot 3. 

  
 

11. Ekonomi 
I partikassan finns cirka 26 000 kronor. 
 
Vid nästa årsmöte kommer det att föreslås en partiskatt på 10% av det arvode 
som de med kommunalt förtroendeuppdrag får. 

 
12. Övriga frågor 

Hans berömde föreningen för allt som har åstadkommits och han ”sitter” vid sidan 
om och njuter av all aktivitet som sker i Vänsterpartiet Ängelholm. 

 
a. Fotografera kommungruppen 

Kommungruppen kommer att fotograferas under nästa ordinarie möte. 
 

b. Gemensam kalenderfil 
Förslag om att Vänsterpartiet Ängelholm ska ha en offentlig kalenderfil 
som medlemmarna kan prenumerera på. I denna ska alla event läggas in. 
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Planen är att eventen läggs in som heldagshändelser för att kompletteras 
med mer exakt tid när eventet närmar sig. Kristian tar på sig att ta fram en 
sådan.  

 
 
   

13. Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 


