Protokoll
Fört vid förhandlingarna med Gärsnäs
Arbetarekommun Den 16 December 1928
§1.
Mötet öppnades av ordf. O.W. Nygren som
hälsade de närvarande Välkomna samt föredrog
dagordning som godkändes
§2.
Föregående mötes protokoll upplästes
som även godkändes.
§3.
Enligt beslut efter mötes protokoll skulle på
valdagen även företagas en biltur som i någon mån
skulle hjälpa en del personer till valurnan
Nils Sköld åtog sig bilturen som tillfrågades på
föregående möte om vad arbetarekommunen blev
skyldig för bilturen Nils Sköld svarade den turen
jordes gratis ordf. tackade Nils Sköld för såväl biltur som övrigt arbete samt alla övriga kommun
medlemmar ty vad protokollet visade var alla
kommunmedlemmar i rörelse och arbetade för högt
tryck som också visade en ganska stor ökning i
röstande för väljande av ledamöter till riksdagens andra kammare.

§4.
Den säger lite om valrörelsen: Det är den största
och mäst omfattande valstrid, som torde ha förekommet och utkämpatts i vårt land. Trotts väldiga ansträng
ningar förlorade vi ändå 2 mandat i Skåne till den
borgerliga alliansen. Valstriden som vi förde var öppen
och ärlig ty vi talade om vad vi velat och hvilken
politisk kurs som vi ämnade följa till folkets och
landets bästa. Däremot våra motståndare förde sin
valstrid med förtalets och lögnens smygande och
lömska vapen de begagnade skrämseln som främsta
agitationsmedel ty om socialdemokraterna segrade
skulle ryska bolsjeviksmetoder tillämpas arvsrätten
skulle bortfalla näringslivet m.m. förkvävas
De borgerliga begagnade även sin makt mot folk
som på ett eller annat sätt stod i beroendestälning
till dem Trotts detta ökades ändå röstetalet inom
Skåne med över 15,000 röster.
§5.
Hade beslutats att valdistriktets årsmöte skulle
hållas i Gärsnäs den 13 januari 1929 Till ombud
vid årsmötet valdes Lars Olsson med
Nils Sköld som ersättare.

§6.
En skrivelse från distriktstyrelsen om uppmaning
till arbetarekommunen att tillsätta någon person för agitation eller anskaffning av prenumeranter av partipressen Till detta bleva valda
Sven Andersson och Carl Björklund
§7
Behandling av 1928 års sista ordinarie stämma
det skulle företagas åtskilliga val Ordf. upplyste om
som vid tillfället var jort att någon från Stiby i
samråd med några Komstadsbor utfärdat listor med
därå utsatta namn på lämpliga personer för varje
val. Beslutades att denna i tysthet utsedda kommitté
skulle uppsätta till dessa val som de ville
§8.
Ungdomsklubbens medlemmar inbjöd såväl arbetarekomun som studiecirkelns medlemmar till ett gemensamt
samkväm en dag som senare skulle bestämmas
i samband med denna inbjudan beslutades att en
lista skulle cirkulera för påskrivning av medlemmar som ville och kunde vara med
§9.
När inte mera låg för behandling avslöts
mötet med tack för visad uppmärksamhet

Justeras

Gärnäs som ovan

O.W. Nygren

Lars Olsson
Sekreterare

