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November är redan här och man
inser att Julen står runt hörnet.
Vi har haft en fantastisk sommar så vi var väl många som fick lite skrämsel hicka
när det plötsligt kom snö i oktober. Nu hoppas vi väl alla på först en vacker höst,
sen en riktig vinter så vi känner att vi får dessa årstider som ändå är det vi gillar
med Sverige. De senaste åren så har våra årstider mest flutit samman och man har
inte vetat om det är vår, höst eller vinter. När detta Rosnytt når er så har
Kommunfullmäktige haft sitt första möte i den nya kostymen. Följ gärna
Kommunfullmäktigemötena på Stenungsunds kommuns hemsida där sänds dessa
live, men man kan även öppna arkiverade sändningar.Vår valberedning har jobbat
hårt, allt sedan den nya politiska överenskommelsen kom på plats och när vi nu
ska besätta de kommunala uppdragen. Presentation samt beslut på
medlemsmötet den 27/11 i kommunhuset.
På mötet går valberedningen igenom vilka kriterier som ligger bakom deras förslag
till ledamöter i styrelse och nämnder. Arbetarekommunens möte rekommenderar
till nämnder och styrelse, sedan är det Kommunfullmäktige gruppen som beslutar
om vilka som utses, allt är enligt socialdemokraternas stadgar.
Valberedningens förslag kommer att läggas ut på vår hemsida,
www.sistenungsund.se ca en vecka innan mötet. Har man problem med att se
hemsidan eller hellre vill ha en utskriven version av valberedningsens förslag så
kontaktar ni Bo Pettersson på tele: 0303-73 83 47, alternativt ett mail till Morgan
Andersson, morgan.andersson@stenungsund.se så ordnar de det.
Vi ska även behandla ett antal motioner som har kommit in riktade mot
Distriktskongressen i april. Vi som Arbetarekommun har historiskt varit bra på att
skriva motioner vilka vunnit bifall på kongressen.
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Vi har ett antal nominerade i distriktet som ska väljas som ombud till
partikongressen 2019, vi genomför den röstningen via nätet och Stenungsunds AK
kommer sitta på kommunhuset och assistera er i samband med medlemsmötet
den 27 november. Kl.16-18 samt kl. 20-21 kommer vi att hjälpa till med
röstningen. Så bara dyk in så fixar vi detta.
Utbildning:
Melisa Nilsson vår studieorganisatör i Stenungsunds AK låter hälsa att det är en
del studiecirklar på gång, medlemsutbildning steg två kommer också dra igång.
I samband med att det är EU val-2019 så kommer det nog starta en Studiecirkel
kring EU, planeras dra igång under Januari, 4-6 tillfällen med final i april när Euparlamentariker Olle Ludvigsson kommer till Stenungsund. Håll koll på hemsidan
så kommer det dyka upp datum där när det drar igång utbildningar.
Frågor/anmälan kring studier så maila. melisa.nilsson@stenungsund.se
Medlemsservice:
Johnny Alexandersson som är vår medlems/register ansvarig meddelar att vi
under september-oktober värvade nya medlemmar, nu är vi över 200 medlemmar
i Stenungsunds Arbetarekommun, vilket är fantastiskt roligt och vi hoppas få se
många nya ansikten på våra medlemsmöten framöver. Har man några frågor kring
sitt medlemskap rörande kontaktuppgifter, betalningar, autogiro mm, maila så
löser vi det. johnny_alexandersson@icloud.com
Västra Götalandregionen:
4 år av moderatlett majoritetsstyre kommer nu att ersättas av ett M-lett
minoritetsstyre. M, L, C, KD samt MP väljer att sitta kvar trots väljarnas
uppenbarliga missnöje. Detta gör att vi får en politisk instabil tid med SD som
vågmästare och Demokraterna som tungan på vågen i Regionfullmäktige.
Valberedningen i VGR har presenterat sitt förslag till fördelning av poster och
förtroendevalda 2019-2022. Hela listan finns att se på: www.sivastsverige.se
Där kan ni samtidigt följa den politiska situationen och utvecklingen i vårt Västra
Götaland. Har man frågor kring politiken och dess inrikting i VGR så maila vår
lokala förmåga, regionråd Janette Olsson. janette.olsson@vgregion.se
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Hej medlemmar nu är det ca 1 månad kvar till jul och många
saker som skall göras. Arbetare kommun vill tacka för att ni
medlemmar har stöttat oss i vårt arbete under valrörelsen och
det vardagliga arbetet. Men vi tackar samtidigt också för att så
många kommit på medlemsmötena. Det är väldigt roligt att
lägga upp möten när man vet att det uppskattas. Vi har en ny
majoritet i Stenungsund, det innebär att vi skall vara med och
ta ansvar för Stenungsunds kommun i ytterligare 4 år.
Nästa år så kommer vi att ha ett EU val. Vi har valupptakt den
23 april och bjudit in Olof Ludvigsson EU-parlamentariker till
Fregatten för intressanta diskussioner. Men mer av detta i
kommande Rosnytt.
Vi kommer också att ha intressanta studiecirklar under våren.
Info om detta kommer också att finnas på vår hemsida.
Vi från AK styrelse önskar alla medlemmar en God jul och Gott
nytt år.
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Medlemsmöte den 27 november
kl. 18:00 i kommunhuset.
Varmt välkomna!
Som vanligt så börjar mötet med fika och mingel redan kl.17,30.
Ingången på baksidan ”sjösidan” som gäller i vanlig ordning.
Men vill man ha hjälp med att rösta fram ombuden till Partikongressen
2019 så kommer ni till kommunhuset redan efter kl.16,00. Alternativt så kan
man få hjälp efter 20,00 också.
Det kommer fattas en del beslut om den kommande mandatperiodens
förutsättningar, så kom hit och gör din röst hörd och påverka vårt
demokratiska arbete.
”Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet
och tar hänsyn till deras antal men inte till deras art.” (Aristoteles)

Jag avslutar med ett av mina favorit citat.
Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i
grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckande och besvikelser. Den är
framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. (Olof Palme)
Tack för ordet och jag hoppas vi syns på medlemsmötet.
Johnny Alexandersson
Ps:// Saknar man något i Rosnytt eller har något specifikt ämne/område man vill att jag
belyser så skicka ett mail till undertecknad. johnny_alexandersson@icloud.com

