
Protokoll styrelsemöte 
Närvarande: Werner Petersson. Henning Nilsson. Claudia Velasquez. Kristina Lee. Emely 
Adamsen. Rebecca Thell.  
Tid: 21 juni 15.15 
Plats: Möte via Zoom.  

§1 Mötets öppnande. 

§2Mötesformalia 
a) val av mötesordförande 
Beslut: att välja Claudia Velasquez 
b) val av mötessekreterare 
Beslut: att välja Werner Petersson 
d) fastställande av dagordningen 
 
Beslut: att fastställa dagordningen 

§3 Föregående mötesprotokoll 
 
https://docs.google.com/document/d/1xUq8c8POWb8s8Yxdpj1GSSLrIV6LX8udeFRu6lvEweg/e
dit 
 
Beslut: att lägga protokollet till handlingarna 

 
§4 Rapporter 

Medlemsvård/ Redaktionskommité (Kristina) 
Planering/ studie & utbildning (Emely) 
Mötespraxis/ pappersarbete (Henning) 
Medlemsvård/ Redaktionskommité (Claudia) 
Arbetet med arbetsbeskrivning för gruppledare (Werner) 

 
Beslut: att lämna efter diskussion 

§5 Inkomna skrivelse (Claudia) 

a. Skrivelse från Ingrid angående Flamman 

Beslut: Att Claudia och Rebecca mailar ut för att se intresse bland medlemmarna om att få en 
halvårsprenumeration 

b. Skrivelse från Göran 

https://docs.google.com/document/d/1xUq8c8POWb8s8Yxdpj1GSSLrIV6LX8udeFRu6lvEweg/edit
https://docs.google.com/document/d/1xUq8c8POWb8s8Yxdpj1GSSLrIV6LX8udeFRu6lvEweg/edit


Beslut: att vi inte har någon utrymme i planering just nu för den diskussionen men tackar 
för intresse.  

c. Redovisning av partipengarna till kommunen 

Ferman har lämnat in redovisning 

Beslut: att lämna punkten efter diskussion 

§6 Sommarkampanjer och manifestationer 

a. LAS och marknadshyror. (material finns på www.vansterpartiet.se/las och 
www.vskane.se/stoppa-marknadshyror) 

Beslut: Claudia samordnar och kollar med den grupp som visat intresse 

b. Antirasistisk manifestation 
c. 22 juli -Minnesdagen av Utöya (I enlighet med verksamhetsplanen) 

Beslut: Att vi håller en manifestation angående antirasism den 22 juli.  
Att Rebecca samordnar 
Att Kristina kollar med Ung Vänster för deltagande 
Att Werner tar fram något för sociala medier 
 
§7 Städdag för lokalen 

Beslut. Att Claudia och Rebecca ansvarar.  

§8 Verksamhetsplanen 

a. Konkretisering av målen i verksamhetsplan 
 
Werner fortsätter arbetet med en tidsplan/årshjul 
Vi fortsätter vår diskussion med nya medlemsgruppen samt att ta del av deras enkätunderlag 
Skapa kommunikation med medlemmarna om vilket sätt de vill engagera sig till hösten 
Werner fortsätter arbetet med att ta fram en ny arbetsordning för gruppledare 
 

Underlag: 
https://drive.google.com/file/d/1x6ZhlaWQv_jf9hm2DcVGLitVFTSDM2oK/view?usp=sharing 

§9 Kommande möten 

a) Kommande medlemsmöte 

30 augusti. 12.00-14.00 

http://www.vansterpartiet.se/las
http://www.vskane.se/stoppa-marknadshyror
https://drive.google.com/file/d/1x6ZhlaWQv_jf9hm2DcVGLitVFTSDM2oK/view?usp=sharing


b) Kommande styrelsemöte 
Beslut: Werner skickar ut planering för Juli för styrelsemöte 

§10 Mötets avslutande 

 
Claudia Velasquez Werner Petersson 

 

___________________ __________________ 

Ordförande Sekreterare 

 

 


