Protokoll Styrelsemöte Vänsterpartiet Helsingborg
Tid: den 11 mars 2020
Plats: Södergatan 65 Helsingborg.
Närvarande : Ordinarie: Claudia Velasquez, Ferman Büyükkaya, Rebecca Thell, Werner
Petersson och Kristina Lee. Suppleanter: Emely Adamsen och Henning Nilsson
§1 Formalia.
§2Mötesformalia
a) val av mötesordförande
Claudia Velasques
b) val av mötessekreterare
Werner Petersson
c) val av justerare
Henning Nilsson
d) fastställande av dagordningen
Att lägga till en övrigt punkt ”arbetsfördelning”
Att stryka ”§3 Presentationsrunda”
I övrigt godkänna dagordningen
§3 Tidigare medlemsmöte/styrelsemötes protokoll
Protokollet från årsmötet är inte färdigjusterat
Werner yrkade att Claudia och Rebecca till nästa styrelsemöte gör en årsrapport utifrån förra
styrelsens beslut och arbete
Beslut: Att godkänna yrkandet
§4 Rapporter och inkommande brev
Se bilaga.
a. Inbjudan från East
Gruppledaren har meddelat att hon vill vara ansvarig för dagen
Beslut: att Vänsterpartiet Helsingborg ska vara med och att gruppledare är ansvarig
b. Skrivelse om att skicka ut tidning inför 1a maj.
Beslut: att inte skicka ut tidning
c. Skrivelse från Ingrid att nominera Thomas till valberedningen
Beslut att sätta upp valberedning på dagordningen på nästa styrelsemöte
d. Information angående Aurora
Beslut att lämna informationen till handlingarna
e. Inbjudan till Kurs – Kulturkompetens
Beslut att lämna informationen till handlingarna

§5 Tider för kommande möten och dess innehåll
Nästa styrelsemöte 23 mars 16.30-21.00

Kristina yrkar att någon är matansvarig
Beslut: Att Claudia och Kristina är matansvariga
Werner yrkar att någon är ansvarig för att planera mötet
Beslut: att Werner planerar mötet och att alla mailar in vad de vill ha med det mötet

Werner yrkar att en grupp tar fram ett årshjul för medlemsmöten och styrelsemöten
Beslut: Att Werner, Rebecca och Kristina tar fram ett förslag
§6 Styrelseutbilning
Styrelsen diskuterade olika typer av utbildningen för både styrelse och partiförening.
Beslut: Att på nästa planeringsmöte diskutera utbildningsplan
§7 1 maj-planering
Budget för 1a maj är 10,000
Styrelsens diskuterade 1a maj.
Kristina yrkande att vi sätter ihop en grupp som planera första maj
Beslut: att Kristina, Claudia och Emely är 1 maj ansvariga.

§8 Övriga frågor
a Arbetsfördelning
Styrelsen diskuterade:
Mentorer/Faddrar
Ansvariga för medlemsregister
Medlemsgruppen och medlemsansvariga
Arbetsgrupper, Röda Seniorer, Medlemsgrupper, Redaktionsgruppen, Aktivitetsgrupper
Beslut: Att lämna punkten efter diskussion
§10 Mötet avslutades
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