ROSNYTT STENUNGSUND MARS 2020

www.sistenungsund.se ● Facebook/Socialdemokraterna i stenungsund ● bo.pettersson@stenungsund.se

ROSNY
TT
STENU
NGSU
ND
OKTOB
ER
2017
[Type your
address] ●

[Type your phone
number]  [Type
your e-mail
address]

Årsmöte onsdagen den 25 mars.
Ordförande Morgan Andersson hälsar alla medlemmar välkomna årsmöte
den 25 mars kl.18:00 i fregatten.

Mötet hålls i fregatten och Benny Andersson från Tjörn är inbjuden som mötesordförande
Hej
Du är kallad till årsmöte i Stenungsunds arbetarkommun. Vi kommer att hålla sedvanliga
årsmötesförhandlingar.

Vi kommer också att välja den person som skall efterträda Bo Pettersson när han lämnar sitt
uppdrag som KSO. Kandidaterna presenterades på det extra medlemsmötet den 2 mars där man
som medlem fick ställa massa bra frågor och ta pulsen på de tilltänkta fyra.
de fyra kandidaterna är:
Jan Rudén, Melisa Nilsson, Olof Lundberg samt Johnny Alexandersson. Team KSO är på bild på
nästa sida. Till årsmötet så har valberedningen tagit fram ett namn som man föreslår till ersättare
för Bo Pettersson.
Årsmötes handlingar finns på vår hemsida. Men om man vill ha dessa i pappersform så kan man
hämta upp sitt exemplar på Bo Petterssons kontor, men kontakta Bo först så de inte har tagir slut.
Bo Pettersson: 0706-76 81 23
Vår valberedning håller på att ta fram förslag till valen som skall göras på årsmötet, vet inte i
skrivande stund om dom är klara, men har du lust att jobba i partiet så kontakta Lars-Ebbe
Pettersson. Lars-Ebbe har koll på vilka uppdrag som finns och kan berätta mer om partiarbetet.
Lars-Ebbe: 0706-58 90 37
Varmt välkomna till ett historiskt årsmöte på Fregatten 25 mars 2020.

Ordförande:

Morgan Andersson

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

2019 års verksamhetsberättelser, 2020 års verksamhetsplan ligger på hemsidan.
www.sistenungsund.se Vi har även en motion till årsmötet den 25 mars som finns där också.
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Stenungsund Socialdemokratiska arbetarekommun
Årsmöte 2020-03-25
Dagordning
§1 Mötets öppnande:
§2 Parentation
§3 Fastställande av dagordning:
§4 Val av
a) Mötesordförande:
Benny Andersson
b) Mötessekreterare:
c) Två justerare tillika rösträknare:
§5 Information: Gästen har ordet.
§6 Verksamhetsberättelse:
§7 Ekonomisk berättelse:
§8 Revisorernas berättelse:
§9 Beslut om ansvarsfrihet:
§10 Val av styrelse:
a) Val av Kassör 2 år:
b) Val av 4st ledamöter, 2 år:
c) 7st ersättare, 1 år:+ 2 från SSU:
d) En revisor 2 år:
e) 2st revisorsersättare, 1 år:
f) Ombud ABF, 1 ordinarie + 1 ersättare:
g) 1st internationell ledare:
h) 1st kyrkopolitiks ansvarig:
i) Fanbärare 1 ordinarie och 1 ersättare:
j) Stenungsunds teaterförening 1 ordinarie 1 ersättare:
k) Valberedning 3st ordinarie, varav 1 sammankallande:
l) Pensionärsgruppen
m) Facklig-politisk
§11 Verksamhetsplan.
§12 Val av framtida Kso.
§13 Motioner:
§14 DS ledamot har ordet.
§15 Övrigt
§16 Mötets avslutning

