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Arbetarpartiet Socialdemokraterna Stenungsund
Verksamhetsplan 2019
EU Valår 2019
Arbetarkommun har utsett en valorganisation 14 dec 2017. Den innebär att alla medlemmar
som vill vara med skall ha en möjlighet till att bedriva en aktiv och rolig valrörelse. Mottot är
att vi skall visa vår politik, och stötta varan och ta debatten samt föra fram vårt budskap på de
platser som vi väljer att verka på.
Vi skall utveckla och stödja styrelsemedlemmar och ersättare i sina roller och erbjuda
utbildningar.
Vi önskar utbilda förtroendevalda medlemmar i sina uppdrag och ge dom det stöd de önskar.
Vi skall stödja SSU i Stenungsund och ge dom det stöd de önskar.
Vi skall vara aktiva i det facklig-politiska arbetet som bla. distriktet jobbar med.
Vid två tillfällen om året skall vi samlas till utbildning och utvecklingsfrågor, vi önskar fortsätta
med ”Partilördagar” en på våren och en på hösten. Det visar sig att de är uppskattade och
nyttiga för oss alla.
Vi skall aktivt medverka i partiets distriktsstyrelse och på kongresser.
Vi skall medverka på torgdagarna med att värva medlemmar och informera, samt föra en
diskussion med besökare på Torget om vad vi skall driva för frågor i kommunen. Alla
medlemmar är välkomna att medverka.
Vi skall genomföra första maj i Stenungsund, och önskar stor uppslutning.
Vi skall medverka på partidistriktets kampanjer.
Vi skall erbjuda medlemmar studiecirklar.
Vi skall aktivt engagera oss i medlemsvärvnings aktiviteter.
Vi bör införa gemensamma verksamhetsträffar.
Medlemsutvecklingsgruppen.
Välkomstmapp: En mapp är framtagen och nu kommer nya medlemmar att få en
presentation av:
Arbetarekommunens handlingsprogram, Arbetarekommunens mötesschema med datum och
tider, KF, KS, Utskott, Nämnder, Beredningar och deras arbete, Utbildningsmöjligheter, ex
Viskadalen, ”Grundkurs” i mötestermer, ”ordlista” mm.
Bemötande: Nya medlemmar uppmärksammas, hälsas välkomna på gruppmöten, alla
presenterar sig. Den som leder mötet förklarar och sammanfattar alla frågor kort, så att de
nya medlemmarna får en liten ”grundhistorik” i de olika ärendena innan den allmänna
diskussionen tar vid.
Sociala möten och aktiviteter: Det är viktigt att vi håller möten på fler platser än centrala
Stenungsund.
För att bredda vår verksamhet borde vi utveckla fler aktiviteter i verksamheten. I dag är allt
centrerat kring politik, självklart. Men för att locka till oss fler och behålla andra borde vi testa
fler aktiviteter så som:
Alla slags Studiecirklar inte bara med politiskt innehåll
Titta på film i grupp, ordna kultur resor till olika evenemang, utmana Moderaterna mm på
fotboll, bad resor mm.
Vi skulle kunna tillsätta evenemangsgrupp eller liknande.
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Vi borde också vid större möten använda oss av ”bikupor” där våra representanter från olika
ansvars områden sitter och kan diskutera aktuella frågor. Detta har prövats med gott resultat
på medlemsmöten, och det tänker vi fortsätta med. Men även på Beredningar och Ks utskott
är tillsammans. Då får vi ett helhetsperspektiv, beredningens framåtriktade perspektiv och Ks
verkställighet för ett specifikt ämne.
Medlemsvård:
Vi har förslag till aktivitet, att ex. korvgrillning i alla kommundelar.

Vi skall vinna EU valet 2019
Här nedan några hålltider, Lars-Ebbe P har komplett valplan
26 mars
13 april
1 till 26 maj
23 april
1,a Maj
18 juni
25 sep
29 okt

Årsmöte
Distriktskongress
EU valrörelse
Medlemsmöte
Stenungsund
Våravslutning
Medlemsmöte
Medlemsmöte

Verksamhetsplan Kyrkogruppen:
Vår plan är att mötas i gruppen 10 ggr per år under året med uppehåll
för sommarmånaderna juli och augusti.
Mötena har vi innan varje möte med Kyrkorådet.
Vi deltar i kyrkans verksamhet på flera olika sätt såsom kyrkvärdar , gudstjänstvärdar och
körsångare mm.
För Stenungsunds AK styrelse Morgan Andersson

