
Styrelsemöte Vänsterpartiet Ängelholm 181110 

Mötet öppnas. 

Emelie vals till protokollförare. 

Benny vals till justerare. 

Dagordningen godkänns med ett tillägg under övriga frågor: Dagordning till medlemsmöten. Och 

byte av lokal. 

Protokoll från förgående möte bordläggs. 

 

Båstad/Örkelljunga Sara meddelar att hon inte hört något från distriktsstyrelsen ang att starta upp 

Vänsterpartiet där. I nuläget finns det 17 medlemmar i Båstad, vilket gör att det finns underlag för 

att bilda en egen förening. Det planeras en medlemsfika i Örkelljunga under början av 2019. 

 

Kommungruppen Det finns frågor hur det fungerar med partiskatt på arvodet förtroendevalda får, 

om det ska skattas till partiet centralt, distriktsstyrelsen eller till vår förening. Sara pratar med Micke 

Persson på distriktet ang detta. Svar kommer under mötet: det brukar skattas 10% av arvodet och då 

går det till den egna föreningen. Budget för Ängelholm ska klubbas i KF måndagen den 19/11. Under 

kommungruppens möte imorgon kommer det fokusera på hur budgeten ser ut och om vi vill komma 

med eget förslag. Samt att meddela medlemmar om de är intresserade av det arbetet att delta. 

Eventgruppen Vi diskuterar gårdagens event (Kristalnatten) roligt att så många som dök upp. Vidare  

diskuterar vi att det kanske behövs lite mer struktur till kommande eventgruppsmöten, och att 

målet är att i framtiden ha en checklista inför kommande event tex polistillstånd, annonsering, 

riskanalys m.m. Det framförs också en önskning på färdiga mallar från ABF som deltagare vid event 

kan fylla i som sen snabbt och lätt kan skickas vidare till ABF. 

 

Sätesändring Det beslutas att avvakta med sätesändring tills vi har flyttat till den nya lokalen för att 

slippa dubbla utgifter på 800:- 

Ekonomi Benny meddelar att vi i nuläget har ca 26700:- i partikassan. 

Övriga frågor: 

Vi beslutade att från och med nu kommer vi på styrelsemöten bestämma dagordningen till 

medlemsmöten. Det kommer alltså alltid vara en stående punkt på styrelsemötena. 

Lokalen Efter att Benny hört med ägarna till fastigheten där den nya lokalen ligger så beslutades om 

flytt dit. Eftersom våra krav uppfylldes, (se anteckningar från medlemsmöte 181024) Vårt mål är att 

kunna flytta in i den nya lokalen den första februari 2019. Beroende på hur lång uppsägningstid det 

är på den nuvarande. Benny ska höra med Järneken som vi hyr av idag, hur lång uppsägningstid det 

är. Målet är då att på medlemsmötet 12/2 2019 ha invigning i vår nya lokal. Inrednings kommittén 

ska få möjlighet att komma och titta på nya lokalen så de kan åka iväg och handla inredning till nya 

lokalen så allt kan förhoppningsvis bli klart den dagen vi flyttar.  

Mötet avslutas. 


