
Vänsterpartiet 
Vagnhärad – Västerljung – Trosa 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte, söndag 2 april, hemma hos Gitte 

Närvarande: Gitte Jutvik, Anna Wirmark, Eva Nordlöf, David 

Gottfridsson, Tommy Fogelberg 

Frånvarande: Alexandra Malmqvist, Lill Ågren 

 

1. Mötets öppnande  

Gitte hälsade välkommen, och vi förärades semla med varm 

mjölk! 

2. Val av sekreterare 

Tommy vales till sekreterare för dagens möte 

3. Fastställande av dagordning  

Tillägg till dagordning:  

Vår syn på Amine Kakabaweh och hederskulturfrågan mm 

Vad händer med förbifarten? 

Rapport från distriktsårsmötet.  

4. Uppföljning årsmötet 

David förbereder underlag att skicka till kommunen för att 

redovisa partistödet och tar med det till nästa styrelsemöte. 

5. Mötestider  

De mötestider som är inlagda är: 

* Studiecirkel söndag 23 april, hemma hos Anna och Torleif. 

Tema hederskultur, Amine Kakabaweh. Eva förbereder. Anna 

skickar ut påminnelse om träffen och innehåll. 

* Medlemsmöte måndag 8 maj Tema, träffa revisionens 

ordförande 



* Måndag 1 maj, ev. samåkning till något arrangemang.. 

* Söndag 21 maj, Rödgröna fullmäktigegruppen kring budgeten. 

* Studiecirkel måndag 29 maj 

* 11 juni, sommaravslutning. Tommy kontaktar Kråmö för 

bokning, koll av transport mm. Ramtider 10.00 – 16.00 

Fika, knytkalas, grillning 

* Höstens möten: 

* Styrelsemöte onsd 16 augusti. 

* Medlemsmöte månd 4 september.  

Tema motionsuppslag, interpellationer och medlemsvärvning 

6. Cykelkurs 

Diskuterades idén om en cykelkurs, som uppföljning på 

Multikultimat-arrangemanget. Tider som passar bra är fredagar. 

Gitte fortsätter kontakterna och planeringen. 

7. Inför KS & Planutskott 

Diskuterades kommande bokslutsdebatt, Tommy redogjorde 

väldigt kort för huvuddragen i bokslutet. Gitte har skickat 

synpunkter ang. fördjupad översiktsplan för Trosa hamn. 

8. Rapport från distriktsårsmöte 

Anna & Tommy rapporterade från DÅKen. Ett bra inslag är de 

förmöten som enligt stadgarna ska genomföras på våra möten, 

där syftet är att uppnå jämställd talartid mm mellan kvinnor och 

män. 

Ganska många ombud närvarade, från Trosa hade vi två ombud, 

Anna & Torleif. Tommy omvaldes som ledamot i 

distriktsstyrelsen.  

 

 



9. Vad händer med förbifarten? 

Beslut: Gitte samlar MP och SNF för uppdatering och plan 

framåt 

10. Prenumeration Dagens Samhälle 

Beslutades 

att partiföreningen står för kostnaden för prenumeration på 

SKL:s tidning Dagens Samhälle och att tidningen ställs till 

ordförande Gitte Jutvik. 

Gitte ombesörjer prenumerationen. 

11. Avslutning 

Ordf tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid pennan    Justeras 

                                     

         

      

Tommy Fogelberg    Gitte Jutvik 

Sekreterare    Ordförande 
 

 

 

 

 

 

 


