
Protokoll styrelsemöte 3 augusti 18.00 

Närvarande: Claudia Velasquez, Henning Nilsson, Werner Petersson, Ferman Büyükkaya 

Förslag på dagordning.  

§1 Mötets öppnande. 

§2Mötesformalia 
a) val av mötesordförande 
b) val av mötessekreterare 
d) fastställande av dagordningen 

§3 Föregående mötesprotokoll 

https://docs.google.com/document/d/1oJHQMxZxBG7fQPa8xBuysAvyKKIlDRKSVGIEhB0A61U
/edit?usp=sharing 

Beslut: att lämna protokollet till handlingarna 
 
§4 Rapporter 

a. Claudia rapporterar från redaktionsgruppens arbete med sociala media. Vi behöver 
uppdatera hemsidan med nya bilder. Kan vi skaffa ett kort för att hantera annonser på 
sociala medier.  
 
Beslut: Ferman kollar med banken att ta fram ett kort 

b. Rapport från minnesdagen för Utöya. Det var en trevlig tillställning även om det inte kom 
så mycke folk.  
beslut : att lägga rapporten till handlingarna 

c. Medlemsantal. Vi har fått in 3 nya medlemmar i sommar.  

§5 Inkomna skrivelse (Claudia) 

a. Inbjudan från distriktet till diskussionen angående LAS.  
b. Årsmötet för arbetarrörelsens arkiv 

Beslut: att Claudia åker i år och bjuder in om någon ytterligare vill närvara på årsmötet 
samt att vi till nästa år tittar på om det är någon från partiföreningen som är intresserad 
av att vara nominerad till styrelsen för arkivet.  

§6 Planering hösten 

a. Verksamhetsplanen och partiföreningen 

https://docs.google.com/document/d/1oJHQMxZxBG7fQPa8xBuysAvyKKIlDRKSVGIEhB0A61U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oJHQMxZxBG7fQPa8xBuysAvyKKIlDRKSVGIEhB0A61U/edit?usp=sharing


Beslut: att lämna efter diskussion 

b. Kick off den 30 augusti.  

Beslut: att vi bjuder på fika i stadsparken. Claudia mailar ut till medlemmarna. De som kan från 
styrelsen samlas klockan 11.00 på lokalen och packar ihop kaffe och fika och rör sig bort. Claudia 
och Hennig är ansvariga för dagen.  

c. Styrelsemöten 

Beslut: att höstens styrelsemöte är: 
7 september 18.00 
5 oktober 18:00 
2 november 18:00 
7 december 18.00 
 
Werner mailar ut planeringen till styrelsemöte 

d. Medlemsmöten 
 
Beslut: att hösten medlemsmöte ligger:  
30 augusti sön - Tema: sommar kick off: ansvarig: Claudia, Henning 
30 september ons -  
30 november mån -  
20 december - julavslutning 
 
Werner pratar med Ingrid om temamöten.  

§7 Enkät till medlemmarna 
 
Beslut: Att Claudia till nästa styrelsemöte tar fram ett förslag på enkät.  

§8 Lathund för aktiviteter 

Beslut: att lägga upp den på hemsidan och informera ansvariga vid evenemang 

§9 Mötets avslutande 

 
Claudia Velasquez Werner Petersson 
 

___________________ __________________ 
Ordförande Sekreterare 

 


