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God fortsättning och välkomna till årets första
medlemsmöte den 28 januari kl. 18:00 i
kommunhuset. Ingång från ”sjösidan” som vanligt.
Välkomna.

Hej medlemmar. Vi har ett fantastiskt men otroligt viktigt år framför oss.
Årets första medlemsmöte börjar kl.18:00 och ingång från sjösidan som vanligt. Men det är också
det enda som är som vanligt på det här mötet. Vi ska under kvällen ha grymt intressanta
workshops kring aktuella utmaningar som kommer väldigt snart. Det som sker först är att vi ska
utse vårt nya kommunalråd på årsmötet i mars.
Att efterträda Bo Pettersson är en tuff uppgift. Vi i styrelsen har därför beslutat att ni
medlemmar på medlemsmötet den 28 januari gemensamt ges möjlighet att sätta kriterier på den
som skall efterträda Bo Pettersson.

Vi behöver er hjälp, för det är tillsammans vi kommer göra det bra, på ett sätt som för vårt parti
framåt. Så vi kommer ägna tid åt diskussioner kring vårt parti, hur vi ser vårt parti i framtiden, vad
behöver vi göra för att nå den målbilden. I fölängningen kommer vi ta fram vilka egenskaper vi ser
som är viktiga i vårt verktyg, kommunalrådet. Så kom till mötet och ta den här fantastiska
chansen att tillsammans med oss vara med och utveckla socialdemokraterna i Stenungsund.
Valberedningen är på plats för frågor och funderingar, de kommer att ha fullt upp med att ta
hand om våra synpunkter, tankar och idéer.

Kyrkovalet närmar sig och vi behöver ha medlemmarnas åsikter om hur vi ska hantera kyrkovalet,
det saknas många namn för att vi själva ska klara av att fylla en lista. Så om du nu sitter där
hemma, lite intresserad men är lite osäker på vad det innebär att vara kyrkopolitisk så är det nu
du ska komma. Vår Ingemar Johansson är på plats för att svara på just dina frågor. Det finns lite
olika alternativa vägar vi kan ta. Men det är inget vi i styrelsen kan besluta själva, det är ni
medlemmar som ska vara med och ta dessa beslut.
På ett extra medlemsmöte i mars, närmare bestämt 2 mars så är vår stora förhoppning att vi får
distriktsordförande Aylin Fazelian som gäst. Aylin är riksdagsledamot, sitter sen årsskiftet i
utbildningsutskottet, tidigare utrikesutskottet tillsammans med Kenneth G Forslund från Kungälv,
Aylin blev i dagarna utsedd som en av de trettio mäktigaste under 30 år. Aylin är från Mölndal och
är en riktig eldsjäl som brinner för vårt parti och partidistrikt. Men ni kommer också få träffa
kandidaterna till posten som vårt nya kommunalråd, till det här mötet så har valberedningen
gjort sitt yttersta för att sålla fram några som är aktuella för den posten och som möter upp våra
ställda kriterier. De får tid att presentera sig och vi medlemmar får tid till frågor.
Ordförande:

Morgan Andersson
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Internationella kvinnodagen den 8 mars. S-kvinnor i Stenungsund har satt ihop ett fantastiskt
program för den här dagen. Den går av stapeln kl.9,30 på fregatten. Det är ett öppet möte så
bjud in era vänner och bekanta.
Program:
o
o
o
o

o

09:30 Gemensam start, välkomna
09:35-10:05 Kvinnojouren
Att fly eller dö. Våldet mot kvinnor.
10:15-11:00 Marie Nilsson, förbundsordförande i IF Metall
Vad händer i en mansdominerad bransch efter Metoo-vågen
11:15-12:00 Najlah Ashrafi
Efter flykten, att komma till Sverige som kvinna
Få möjlighet till utbildning och självständighet i ett jämställt samhälle.
12:15-13:00 Christine Marttila, ordf LO Väst, Kommunal
Arbetarkvinnors situation och kvinnofällor

Årsmötet äger rum den 25 mars på Fregatten kl 18.00, dit är ni mer än hjärtligt välkomna.
Ordförande för det mötet är ej bestämt ännu, men vi hinner säkert med ett Rosnytt till innan dess
där vi kan berätta mer om det.
Sammankallande för valberedningen är Lars-Ebbe Pettersson, kontakta honom om du är
intresserad av uppdrag i vår Arbetarkommun. larsebbe.pettersson@telia.com
Det finns många uppdrag i vår AK, så fråga Lars Ebbe om du undrar hur det ser ut med lediga
uppdrag.
Även våra revisorer Brigitta A och Pia A behöver nomineringar då dom skall ta fram förslag på ny
valberedning till årsmötet. Sista nomineringsdagen är 31 jan, samma dag som är sista
motionsdagen för motioner till arbetarekommuns årsmöte.

1 maj firande. Vi kommer ha 1 maj tillsammans med Tjörns AK. I år är vi i Stenungsund. Som det
ser ut nu så har vi två st som har börjat med att föra diskussioner med våra AK i
kranskommunerna och landat i firande med Tjörn. Men nu är det dags att börja skissa på själva
tillställningen vilket gör att gruppen behöver förstärkas. Idag består den av två herrar så vi ser
gärna att det blir en jämn könsfördelning. Vi hoppas att det kommer fram intressenter på
medlemsmötet så vi kommer vidare i den frågan.

