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Extra medlemsmöte på G.
Ordförande Morgan Andersson hälsar alla medlemmar välkomna till ett
extra medlemsmöte den 2 mars 18:00

Mötet hålls i kommunhuset och ingång på baksidan ”sjösidan” som gäller i vanlig ordning.
Tanken med ett extra medlemsmöte så tätt inpå vårt årsmöte är att medlemmarna ska få
chansen att ta pulsen på kandidaterna till posten som vårt kommunalråd. Vi har har lyckats få hit
Aylin Fazelian vår distriktsordförande. Aylin är riksdagsledamot, sitter sen årsskiftet i
utbildningsutskottet, tidigare utrikesutskottet tillsammans med Kenneth G Forslund från Kungälv,
Aylin är 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. Valberedningen är på plats de kommer prata
om arbetetsgången och hur man tillslut landade i dessa kandidater. De tilltänkta kommer sen att
få lov att dra en kort presentation av sig själva och ni medlemmar kommer sen att få ställa frågor.

Distriktet informerar.
På partikongressen 2021 ska det fattas beslut om nya stadgar och nu ska det nya förslaget ut på
remiss till organisationen.
Förslag till stadgar för Socialdemokraterna överlämnas till partiorganisationen för synpunkter.
Remissvar ska vara partistyrelsens kansli tillhanda senast den 5 april 2020. Efter
remissgenomgång kommer därefter stadgeöversynskommittén att lägga förslag till partistyrelsen
som därefter kommer att beslutas av partikongressen 12-16 maj 2021.
Vi ska lämna in synpunkter på de nedan beskrivna dokumenten. Vår gruppledare, Janne Rudén
har tagit på sig uppgiften att hålla ihop vårt arbete med att inkomma med synpunkter.
janne.ruden@telia.com
REMISSKRIVELSE (MED INSTRUKTIONER OCH INFORMATION)
STADGEREMISS
STADGAR ANTAGNA 2017
NORMALSTADGAR FÖR KF-GRUPPER
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Vi påminner samtidigt om det fantastiska evenemang som S-kvinnor i Stenungsund satt ihop för
att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Missa inte detta!

Internationella kvinnodagen den 8 mars. S-kvinnor bjuder in till en dag som kommer sätta
kvinnors kamp i fokus. Välkomna till Fregatten, dagen startar kl.9,30.
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.

Studiegruppen informerar om att man i februari genomfört tre cirkelträffar där man har pratat
ideologi. Nu närmar sig starten av ytterligare en serie diskussionsträffar, Så knäcker vi SD -koden,
dessa sker som frukostsamtal i vår lokal på gärdesvägen. Tre tillfällen kl. 10-12,15 följande datum,
söndag den 22 mars, lördag den 28 mars samt söndag den 19 april. Man kommer kunna anmäla
sig på lite olika sätt. Mejl till johnny_alexandersson@icloud.com eller via evenemanget som dyker
upp på facebook i början av mars.

2019 års verksamhetsberättelser, 2020 års verksamhetsplan kommer i börja av mars läggas upp
på hemsidan. www.sistenungsund.se Vi har även en motion till årsmötet den 25 mars som
kommer upp på hemsidan.

