
 Styrelsemöte 2020-03-23 
 
§1 Mötets öppnande. 
 
§2 Mötesformalia 
 

a) val av mötesordförande: Claudia 
b) val av mötessekreterare: Kristina 
c) val av justerare: Ferman 
d) fastställande av dagordningen 
 

§3 Föregående mötesprotokoll 
a. Konstituerande styrelsemöte 
b. Styrelsemöte. 
 
§4 Rapporter: 
 

a)  1 maj – (Claudia, Emely, Kristina) 
(se bilaga) 
 

b) Inkomna brev. (helsingborg@vänsterpartiet.se) 
Brev om COVID-19  
Ingrids mejl från KF till medlemmarna 
Ingrid frågar kring formulering i årsmötesprotokoll 
 

c) Övrigt. Kongress: 
 Valda: Claudia och Ingrid  
 Ersättare: Showan från malmö (1e) och Svetlana från partiförening (4e) 
 

Beslut: Att Claudia skriver till Ingrid och reder ut frågan 
 

§5 Val till valberedningen 
 

a) Redan valda: Ingrid, Britta och Ulla 
b) Tomas har tackat ja preliminärt 

 
Beslut: Att bordlägga tills udda antal i valberedningen 
 
§6 Redovisning av förra verksamhetsåret. (Claudia och Rebecca) 
Beslut: Att bordlägga till nästa möte 
 
§7 Genomgång av budgeten (Ferman) 
Underlag: Budgeten från årsmötet 
 
Beslut: Att bordlägga budgeten till nästa styrelsemöte 
 



 
 
§8 Diskussion verksamhetsplan 
 
Underlag: Verksamhetsplanen 
a) Våra mål och hur vi uppnår dem 
b) Medlemmarna och organisationen 
c) Våra arbetsgrupper 
d) Årliga händelser 
e) Medlemsregister 
f) Barnaktiviteter 
g) Säkerhetsfrågor 
 
Beslut: Att bordlägga  till nästa möte 
 
 
 
§9 Checklistor och lathundar (se bilaga) 
 
Partiföreningens mobil 
Vem ska hålla i den? 
Kristina visar intresse. 
 
Claudia går igenom Inköpsrutiner samt beställningsinfo 
 

a) Bokföring av kvitto  
b) Office depot 
c) handkassa (digitalt/swish) 

 
Beslut: Att handkassan hanteras digitalt via swish. 

 Att Ferman håller i handkassa kontot. 
 
 
§10 Arbetsordning för styrelsen 
 
Kartläggning av närvarande styrelsens arbetsmöjligheter 
 

Kristina: medlemsvård/ Redaktionskommité  
Emely: planering/ studie & utbildning 
Henning: mötespraxis/ pappersarbete 
Claudia: medlemsvård/ Redaktionskommité  
 

Beslut: att följande i styrelsen tilldelas dessa arbetsområden 
 
 
 



 
§11 Studieplan 
 
Beslut: Att bordlägga till nästa möte 
 
 
 
§12 Årshjul (Werner, Rebecka, Kristina) 

a)Medlemsmöte 
 

Beslut: Att bordlägga till nästa möte 
 
 
 
§13 Sociala medier 
 
Beslut: Att begränsa antal inlägg per dag för att få mer spridning samt undvika spam. 
 
§14 Kommande möte 
 
Beslut: Att ha styrelsemöte 16:e april kl.18 samt 14:e maj kl.18 

 Att ha medlemsmöte 23:e april kl.18 samt 20:e maj kl.18 
 Att ordna digitala alternativ 
  

 
§15 Mötets avslutande 
 
Närvarande: Emely, Claudia, Henning, Ferman och Kristina 
Anmäld frånvaro: Rebecca och Werner 
  



Bilaga 
 
https://docs.google.com/document/d/1Ss4z-zefhyJArDN2rwjmnRY5Ifh_SMXaIdVX0hNzgkY/
edit (1e maj) 
 
https://docs.google.com/document/d/1zxCz_NRMGgL3Pt6i07-xpYWw8jx8t0KZHXnJZlw-_7
Q/edit?usp=sharing (checklistor och lathund) 
 

https://docs.google.com/document/d/1Ss4z-zefhyJArDN2rwjmnRY5Ifh_SMXaIdVX0hNzgkY/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ss4z-zefhyJArDN2rwjmnRY5Ifh_SMXaIdVX0hNzgkY/edit
https://docs.google.com/document/d/1zxCz_NRMGgL3Pt6i07-xpYWw8jx8t0KZHXnJZlw-_7Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zxCz_NRMGgL3Pt6i07-xpYWw8jx8t0KZHXnJZlw-_7Q/edit?usp=sharing

