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1 Mötet öppnas. 

2 Val av mötesordförande, mötet valde Sara Gígja till mötesordförande. 

3 Val av protokollförare, mötet valde Emelie Lütgens till protokollförare. 

4 Val av justerare, mötet valde Susanne Sandström till justerare. 

5 Godkännande av dagordning, mötet valde att lägga till en punkt under övriga frågor: Placering 

av stadshuset.  

6 Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

7 Nyheter från styrelsen, styrelsen informerar om tidsplanering, det finns en gemensam 

kalender. Medlemmar som är intresserade av den ska kontakta Kristian. Vidare informerar 

styrelsen att det inte skett en sätesändring än eftersom skatteverket meddelat att vi inte har 

varit en förening sedan 2007. Detta ska givetvis åtgärdas. 

8 Nyheter från eventgruppen, information om 1a maj - När postern är klar den 16/4 ska den 

skrivas ut och skickas med post till medlemmar. Banderollverkstad inför 1a maj är den 21/4 kl 

10.00 i lokalen. Kristian handlar material. Kontakta ung vänster om de kan tänka sig att 

affischera i stan. 

9 Nyheter från kommungruppen samt den parlamentariska utbildningen, kommungruppen 

önskar att fler medlemmar kommer och kan bidra med idéer och stöd. Kristian, Oscar och 

Lennart informerade om den parlamentariska utbildningen. Önskemål om att bjuda in Mikael 

Persson från Malmö för att diskutera budget, samt vägledning hur hen budget görs, tanken är 

att bjuda in honom i november 2019. 

10. Rapportering från DÅK (distriktårskonferensen) Sara och Emelie var på plats och 

representerade Ängelholm. Emelie blev vald som ersättare till distriktsstyrelsen. Sara blev vald 

till ledamot i kommunförbundets styrelse. 

11. EU-valet - Stå på torget varje lördag i maj Benny har skickat in om tillstånd. Kristian ska 

handla ett nytt bord, då det gamla gått sönder. Uppmana medlemmar att gå på EU-valskolan i 

Helsingborg 28/4. Vi ska försöka ha ett litet större evenemang i samband med EU-valet. 

Medlemsmötet 9/5 kommer tillägnas diskussioner kring EU-valet. 

12. Örkelljunga - Den 7/4 var det medlemsfika i Örkelljunga. Sanne, Emelie och Oscar var på plats 

och informerar om att det önskas hjälp med att kampanja en lördag inför EU-valet från distriktet. 

Emelie kontaktar distriktet. Fortsätta med medlemsträffar, kanske i ABF lokalen i Örkelljunga.  

13. Ekonomi – Benny informerar om den nuvarande ekonomiska situationen. Allt ser bra ut. Just 

nu på kontot finns det 27230 kronor. Benny och Susanne ska kolla upp ett bokföringsprogram, 

för att underlätta för vår kassör. 

14. Övriga frågor - Tillagd punkt under övriga frågor är placering av stadshuset. Det finns förslag 

om att bygga det nya stadshuset vid stationsområdet eller vid friskis och svettis. Båda är centrala 

och nära till pendlingsmöjligheter. Vänsterpartiet vill att det ska vara stort nog att alla 

verksamheter får plats i samma hus. Samt att det ska vara kommunalt ägande. Mötet kom fram 

till att be Thord skriva en insändare ang fördelen med kommunalt ägande, jämnfört med hur det 



blivit med parkskolan, biblioteket och badhuset. Det vill säga att renovera istället för att riva och 

bygga nytt och ge Peab kontraktet. 

Mötet avslutas. 

 


