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Mötet öppnas. 

Emelie vals till protokollförare. 

Jenny och Benny vals till justerare. 

Ung Vänster läggs till under övriga frågor. 

Förra mötesprotokollet godkändes. 

 

• Valberedning. Valberedningen har i uppdrag att samla in nomineringar inför årsmötet och 

utifrån nomineringarna lämna förslag på plats på årsmötet. Valberedningen består av Hans, 

Oscar och Sanne. Det diskuterades om styrelsen gemensamt ska nominera till den nya 

valberedningen. Förslag var Oscar, Hans, Mai, Sanne. Men inget beslut togs. 

 

• Årsmötet. Busi Dimitriu från Malmö är gästordförande. Delegationsordning till 

verksamhetsberättelse från styrelsen ser ut som följande: Jenny – ABF. Sara – Eventgruppen, 

inledning, samt gå igenom verksamhetsberättelsen. Susanne – Kommungruppen, hur den 

sett ut fram tills årsmötet samt hur den ska se ut i framtiden. Benny – Budget. Susanne ska 

kolla om hon hittar mallar på beskrivningar till de olika punkterna för att underlätta för oss i 

styrelsen. Valberedningen behöver också skicka in en kort redogörelse över deras arbete det 

gånga året. Vi beslutade att vi skulle dela ut Goodiebags med den nya verksamhetsplanen 

och i Goodiebagen skulle det även vara en nejlika och något smågodis. Vi beslutade även att 

vi ska trycka ut internationalen och avsluta mötet med att sjunga tillsammans.  

 

• Vi skrev dagordning till kommande medlemsmöte tillsammans. 

• Sätesändring. Vi bordlägger sätesändring till nästa styrelsemöte 190303. 

 

• Ekonomi. Swishen fungerar och det kommer in pengar. Vi har fått tillbaka pengar från 

distriktet ang det kommunalpolitiska programmet, vilket gäller 5000:-. Vi har även fått 

pengar från kommunen nu. Och det gäller från oktober förra året (2018) och för hela 2019. 

Vilket gör att vi landar på 109099,99 kr på kontot. Vårt mål är att spara 30.000 om året så vi 

har en bra budget till valet 2022. 

 

• Övriga frågor. Praktiska saker till invigningen den 190212 behövdes redas ut. Jenny lämnar 

en gasolgrill på söndag. Sara och Emelie handlar allt som behövs till grillkvällen. Ung Vänster, 

Emelie efterlyste nycklar till lokalen som hon kunde ge till ung vänster. De måste skriva på 

att de tagit emot dom. När de haft årsmöte och har en styrelse så ska vi sitta ner med dom 

och komma överens om förhållningsregler till lokalen. 

• Mötet avslutas. 


