
Vänsterpartiet Ängelholm 

Styrelsemöte 190324 

1. Mötet öppnas. 

2. Närvarande: Sara Gígja, Susanne Sandström, Emelie Lütgens, Kristian Nordin och Sanne 

Strömberg.  

3. Emelie vals till protokollförare. 

4. Susanne vals till justerare. 

5. Dagordningen godkändes. 

6. Genomgång av det förra protokollet. 

7. Rollfördelning i styrelsen – Det finns färdiga mallar om rollbeskrivning till styrelsen från 

årsmötet. Vi bestämde att Sara sköter kontakten med ABF. Emelie sköter kontakten med 

Ung Vänster. Sanne hjälper gärna till med blanketter. Det är också styrelsens uppgift att 

tillsammans skriva protokoll inför styrelsemöten. Emelie och Sara har åtkomst till 

partimailen, men alla i styrelsen som vill ha tillgång får det. 

8. Åtkomst till sociala medier – I dagsläget så är det Sara, Louise, Benny, Thord och Emelie som 

har åtkomst till vår facebook. Louise tags bort då hon inte är medlem i Ängelholm längre. 

Sara kontaktade Benny och Thord om de vill ha fortsatt åtkomst. Benny tackade nej. Sanne 

och Kristian lades till som administratörer. Just nu är det bara Emelie som har åtkomst till 

instagram, men om någon annan vill ha åtkomst så får de det. 

9. Tidsplan 2019 - Medlemsmöten: 11/4, 9/5, 11/6 uppehåll i juli, 22/8,24/9, 24/10, 19/11, och 

uppehåll i december. Styrelsemöten: 23/4, 25/5, 14/6, uppehåll i juli, 17/8, 10/9, 15/10, 

9/11, och uppehåll i december.  

10. Första maj – Tillsammans ordnade vi demonstrationstillståndet och skickade in till polisen. 

Det ska helst vara em talare i Helsingborg, Sara var sugen på det. I Ängelholm är önskan att 

vi ska ha två talare, en från partiföreningen (Emelie kan tänka sig att ställa upp) samt gärna 

en utifrån som kanske kan fokusera/är intresserad av EU-valet. Första maj gruppen träffas 

den 9e april i Helsingborg igen. 

11. Örkelljunga - Den 7/10 är det medlemsfika på Café Fenix kl. 10.00. Sara skickar ut 

inbjudningar med post till medlemmarna i Örkelljunga i veckan.  

12. Sätesändring - Sara undertecknar sätesändringen så Susanne kan skicka in den. 

13. EU-valrörelse - Tanken är att vi ska haka på Helsingborg så mycket vi kan. Vi måste också stå 

på torget och synas. Sanne kontaktar Benny ang att fixa tillstånd till att stå på torget. Vi kom 

fram till att stå på torget den 4,11 och 25e maj. Den 28e april så anordnas det en Eu-valskola 

som vi ska uppmana våra medlemmar att gå på. Emelie ska kontakta Ung Vänster för att se 

vad de ska göra och eventuellt samarbete. Material kommer att skickas ut från DS. Sara 

föreslog att vi kan hyra en buss som vi sen dekorerar och kör runt med under valdagen för 

att öka deltagandet i röstningen. 

14. Dagordning till medlemsmöte - Tillsammans skrev vi dagordningen till nästa medlemsmöte. 

15. Ekonomi - Vår kassör var inte med på mötet men hade skickat med en rapport vi har i 

dagsläget har vi 38742kr. 

16. Övriga frågor - Earth Hour. Kommungruppen har skrivit en motion om att göra Kronoskogen 

till ett naturreservat, och då tänkte vi uppmärksamma Earth Hour med att lämna in 

motionen och ett pressmeddelande.  Vi bestämde att vi ska ha en banderollverkstad den 28e 

april 14.00, Emelie ska bjuda in Ung Vänster. Styrelsen beslutade att 1000kr från EU-valet 

ska gå till att marknadsföra event och inlägg på facebook. 

17. Mötet avslutas. 


