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Styrelsen för Stenungsunds socialdemokratiska arbetarekommun 
avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2019 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordinarie ledamöter  
1. Morgan Andersson, ordförande 2019-2021 
2. Lars - Ebbe Pettersson, kassör  2018-2020 
3. Johnny Alexandersson   2019-2020 
4. Gunnel Lundgren   2018-2020 
5. Bo Pettersson    2019-2021 
6. Katja Nikula   2019-2021 
7. Melisa Nilsson    2019-2021 
8. Himan Mojtahedi   2018-2020 

 
 

Ersättare på 1 år    
1. Roger Andersson 
2. Ritva Stubelius 
3. Claes Olsson 
4. Janette Olsson 
5. Ingemar Johansson 
6. Jennifer Träff 
7. Adjungerade 2 SSU   

 
 
Verkställande utskott: 
Morgan Andersson, Lars Ebbe Pettersson, Melisa Nilsson, Bo Pettersson har utgjort 
verkställande utskott. 
 
 
Revisorer 
Ordinarie  Birgitta Angelbäck 2018-2020  
  Pia Andell  2019-2021 
 
Ersättare  Tore Lindqvist 2019-2020 
  Siv W Johansson 2019-2020 
 
 

Arbetsgrupper och utskott: 

 
Internationell ledare:  
 
Fanbärare:  Ordinarie: Claes Olsson  
  Ersättare: Johnny Alexandersson 
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Valberedning:               Lars-Ebbe Pettersson Sammankallande 
  Ida Melin 
                                       Janette Olsson    
  
                                       Olof Lundberg avgick  20191211  
                      Pia Andell       avgick  20200128 
   
         
Facklig ledare: Claes Olsson                                        

 
 
Pensionärsgruppen:   Gunnel Lundgren 
                      Irene Sjödin  

Representation 

ABF:   Himan Mojtahedi  
 
Partidistriktet GOS 
Styrelse:  Janette Olsson 
    
Distriktskongress 13 april Estrad Alingsås 
 
Ombud till Västra Götaland Västra Distriktskongress 13 april  
 
Ordinarie    Ersättare 
 
Melisa Nilsson   Bo Pettersson 
Morgan Andersson   Christer Ahlén 
Himan Mojtahedi   Janette Olsson  
Katja Nikula    Jennifer Träff 
Johnny Alexandersson   Göran Andtbacka 
Pia Andell    Claes Olsson 
Jan Rudén    Sanida Okanovic 
Ida Melin  I  Liz Norén 
 
Höstmöte 8 november på Lökeberg  
 
Ordinarie  Ersättare 
 
Melisa Nilsson   Bo Pettersson 
Morgan Andersson   Christer Ahlén 
Himan Mojtahedi   Janette Olsson  
Katja Nikula    Jennifer Träff 
Johnny Alexandersson   Göran Andtbacka 
Pia Andell    Claes Olsson 
Jan Rudén    Sanida Okanovic 
Ida Melin  I  Liz Norén 
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Studieansvarig: 
Jennifer Träff, Gunnel Lundgren, Johnny Alexandersson  
     
Västsvenska representantskapet 
Ordinarie Ersättare: 
Janette Olsson  Christer Ahlén 
 
Ombud ABF 
Himan Mojtahedi  
 
Kyrkopolitiks ansvarig 
Ingemar Johansson 
 
Stenungsunds teaterförening: 
Ritva Stubelius Sanida Okanovic 
  
Sammanträden och möten 
Styrelsen 
 
AK styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten. 
 
Styrelsen har haft 3 arbetsdagar  
 
9 jan och 4 maj och 21 sep.  
 
Rosnytt 
 
Rosnytt skickades ut vid 10 tillfällen med information om aktuella kommunala frågor 
samt inför möten. 
 
Arbetarekommunmöte Möten 
 
22 jan  Medlemsmötet hanterade frågor om hur vi skulle profilera 

oss i den nya 5 parti majoriteten. Grupparbete om vad som 
var viktigast för oss. 

 
26 Mars Årsmöte.   
 
23 april                           Öppet medlemsmöte ihop med Tjörns AK. Olle Ludvigsson 

pratade om EU valet,   
 
1 Maj Mötet flyttades från Tjörn till Kungälv. Det kom en förfrågan 

från Kungälvs AK om vi kunde tänka oss att deltaga i 
Kungälvs första majtåg. Detta pga. att NMR skulle 
demonstrera i Kungälv på samma plats men bara några 
timmars mellanrum. Både vi och Tjörn ställde upp på detta 
och demonstrerade för demokratin och mot 
främlingsfientlighet. 
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18 Juni Vi åkte buss runt i kommunen och Bo P informerade om 

kommande utveckling i kommunen. Vi valde också de som 
skulle representera oss i de olika domstolarna. Vi 
sommaravslutade på Jörlandagården. 

  
25 september Val av representanter till höstmötet och till 

Distriktskongressen 2020. 9 ombud och 6 ersättare valdes. 
Sedan fick vi en trevlig presentation av Ida Melin från  
S-kvinnors kongress 2019. 

 Stefan Svedhem informerade om kommande centrumplaner.  
 
29 oktober Vi fick en inblick i vilka studier man kan få genom 

Socialdemokratin och vilka studier som Ida M, Melisa N och 
Johnny A hade läst i partiets regi. 

 
4 december                Då åt vi Julbord och fick njuta av trevlig musik. Ett uppskattat 

möte.  
  
11 december Motionsbehandling inför Distriktskongressen. vi behandlade 

6 motioner. Vi fick också en trevlig och intressant valanalys 
av EU valet av Christer Ahlén och Janne Ruden. 

 
 
Styrelsens Verksamhetsberättelse: 
 

Medlem:  
 
Medlemsutveckling  
Om medlemsutvecklingsgruppen Medlemsutvecklings gruppen har som uppgift att 
vårda kontakten med medlemmarna i Stenungsunds arbetarekommun. Att man som 
medlem ska kunna få ett välkomnande som gör att man känner sig omhändertagen 
och upptagen i gemenskapen. Att man som arbetarekommun tar tillvara på 
medlemmens unika förmåga att bidra till partiets utveckling framåt. Gruppen jobbar 
också för att det skall bli tydligt i våra utskick vem som man skall vända sig till när 
man har en specifik fråga eller bara en generell fråga kring sitt medlemskap eller 
politisk fråga. Tanken är samtidigt att vi kan ta fram material som stärker våra 
medlemmar i sin roll som framtida förtroendevalda. Under 2019 så har vi varit två 
personer som arbetat med dessa frågor.  
 
• Kassör: Lars–Ebbe Pettersson 
• Medlemsansvarig: Johnny Alexandersson  
 
Verksamheten under året  
Under året så har vi arbetat för att hitta metoder som skulle involvera våra 
medlemmar bättre, för att på ett bättre sätt använda oss av den styrkan vi har i vårt 
medlemsantal. Men vi har en bit kvar att gå. Under året så har vi haft lite bekymmer 
med avsaknad av en bra fungerande lokal, inte haft en plats där vi kan strukturera 
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upp vårt material mm. Vi ligger i startgroparna med en utåtriktade aktiviteter grupp 
som kan planera och samla ihop våra medlemmar, både vad det gäller att vara ute  
 
bland väljare men samtidigt också att hitta på saker tillsammans som AK. Vi har 
börjat titta på ett samarbete med Kungälv vad det gäller kul aktiviteter för 
medlemmar. Kungälv har startat en ”KulTur” grupp som hittar på lite kul saker. Vi 
tänker oss att ett utbyte med våra Ak i närområdet berikar oss som människor. 
Rosnytt har fortsatts att utvecklas, vi försöker ge en så bred inblick i alla områden 
som vi har uppdrag i. Under året som gick så startade distriktet upp en 
medlemsansvarig grupp. Vi har haft 3 möten och tanken är att vi som 
arbetarekommuner i distriktet ska kunna få och ge varandra stöd för att kunna 
utvecklas på bästa sätt. Här följer en lista över avklarade uppgifter under året.  
• Välkomstbrev till nya medlemmar (på mejl)  
• Personlig inbjudan till första medlemsmötet som ny medlem  
• Workshop på medlemsmöte  
• Rosnytt  
• Deltagit i samverkansmöten medlemsutveckling i distriktet  
 
Ekonomi:  
Medlemsutvecklingsgruppen har inte haft en separat egen budget att förhålla sig till 
utan ingått i medlemsvärvnings utgiftsposten.  
Verksamhetsberättelsens riktighet intygas härmed av:  

Lars Ebbe Pettersson  Johnny Alexandersson  

 
Verksamhetsberättelse S-kvinnor 2019 
 

S-kvinnor har haft ett antal möten utan protokoll som vi stöttat varandra och pratat 
om olika utmaningar. På internationella kvinnodagen så överlämnade vi en tårta till 
kvinnojouren i Stenungsund. Vi har skrivit insändare och debattartiklar i tidningar och 
på sociala medier. Under hösten har vi även planerat hur vi ska genomföra 
internationella kvinnodagen 2020 i samarbete med bland annat Tjörns kvinnoklubb 
och socialdemokraterna i Stenungsund.  
 
Ida Melin, ordförande  
 

Studieverksamhet under 2019 

Om studieorganisationsgruppen 

Studieorganisationsgruppen har som uppgift att erbjuda relevanta och intressanta 
utbildningar, studiecirklar och tematräffar till våra medlemmar i Stenungsunds 
arbetarekommun. De har också uppgiften att samverka med distriktet i 
utbildningsfrågor och ta fram en gemensam strategi för att på så sätt skapa en stabil 
grund som vårt parti kan växa sig stark på. Att man som medlem ska känna att det 
finns utrymme att växa och utvecklas inom partiet är väldigt viktigt. Man måste som 
arbetarekommun ta tillvara på medlemmens unika förmåga att bidra till partiets 
utveckling framåt. Tanken är samtidigt att vi ska erbjuda cirklar och temakvällar som  
 
medlemmarna efterfrågar, så man får bedriva lite undersökande verksamhet. Under 
2019 så har det varit fyra personer som arbetat med dessa frågor. 

• Studieorganisatör  Gunnel Lundgren  
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• Studieorganisatör  Jennifer Träff 

• Studieorganisatör  Ida Melin 

• Studieansvarig   Johnny Alexandersson  

 

Studieverksamheten under året 

Under 2019 så har tre medlemmar genomfört olika former av ledarskapsutbildning. Två 
medlemmar har genomfört ledarskapsutbildning på Viskadalens kursgård.  
 
Det är en grundläggande ledarskapskurs som genomförs i samarbete med S i VGR, Halland 
och arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen. Den avhandlar ”vår 
grundläggande idé”, ”ledarskap för rörelsen”, ”utvecklas i ledarrollen och ”politisk strategi 
eller kommunal förvaltning”. 
 
En medlem har gått Bommersviks akademiens utbildning ”framtidens ledare” som är en 
satsning från SSU, LO och S. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om att leda och 
kommunicera, den svenska modellens utmaningar och möjligheter, opinionsbildning och den 
personliga genomslagskraften och politikutveckling. 
Under året så har vi arbetat ganska brett och med ett öppet sinne. Vi kämpar med lite olika 
utmaningar. I början på en mandatperiod så är det många som ska sätta sig in i nya 
uppdrag, det genomförs en hel del utbildningar på kommunal nivå så väl som på regional 
nivå. Vilket har inneburit svårighet med både deltagande som planering av utbildningar i 
egen regi. Så i samverkan med distriktet har vi sett över utbildningarna som vi har och kan 
erbjuda, det visar sig att det vi har och erbjuder inte riktigt är detsamma som medlemmarna 
efterfrågar. Så vi har försökt undersöka hur vi kan kombinera dessa parametrar. Vi har 
deltagit i ett antal träffar i Kungälv på distriktet, två av våra studieorganisatörer har varit på 
studiekonferens på Viskadalen. För att där inspireras och hitta nya vägar att locka 
medlemmarna att komma till våra studiecirklar på kvällstid. VI har under året i samband med 
medlemsmöten haft teman som vi har haft grupparbeten kring. Vi har även genomfört en 
liten inledande i utbildning i upptäckandet/hantering av härskartekniker. 

Verksamhetsberättelsens riktighet intygas härmed av: 
Johnny Alexandersson 
 
Facklig-politiskt   2019 
 
Info till arbetarekommun om Lo vid möten. 
Varit närvarande vid partidistriktets facklig-politiska träffar, 
Lo och Partiet har numera en lokal ihop  
Med verkat på jobbmässan. 
1 maj där vi såg deltagande från flera fackförbund 

Ansvarig har varit Claes Olsson 
 
Pensionärsgruppens verksamhetsberättelse för 2019. 

  
Christer Ahlén, träff med Göteborgsdistriktet och Gunnel Lundgren varit närvarande 
vid ett seniorsmöte på Partidistriktets lokaler i Kungälv. 
På hösten var Gunnel Lundgren också med på ett seniormöte, där även Partille och 
Mölndal o Kungälv deltog. 
 
Alltså 2 träffar per år 1 gång på våren och 1 gång på hösten. 
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Jag har även blivit inbjuden till senior träffar i Göteborgsdistriktet. 
Men tiderna har inte passat, så det blir nya tag under 2020. 
Gunnel Lundgren   

 
KF-gruppens verksamhetsberättelse för 2019. 
 
KF-gruppen har under 2019 bestått av: 
Bo Pettersson, Melisa Nilsson, Morgan Andersson, Carola Granell, Lars Ebbe 
Pettersson, Katja Nikula, Olof Lundberg, Janette Olsson, Jan Rudén, Roger 
Andersson, Gunnel Lundgren, Claes Olsson, Ritva Stubelius, Himan Mojtahedi, 
Sanida Okanovic, Johnny Alexandersson, Johnny Alexandersson, Ida Melin, Christer 
Svensson, Martina Pettersson, Göran Andtbacka, och Berith Svensson. 
   
KF-gruppens styrelse har bestått av Jan Rudén (gruppledare i KF), Melisa Nilsson, 
Morgan Andersson, Lars Ebbe Pettersson, Gunnel Lundgren och Himan Motjahedi. 
 
Gruppen har haft 10 sammanträden tillsammans med övriga partier i 5-partigruppen  
inför KF-sammanträdena och 9 sammanträden, enbart (s) KF-grupp  inför KS-
sammanträden. 
 
KF-gruppens styrelse har sammanträtt 2 gånger, för att ta fram förslag till fyllnadsval i 
Kommunfullmäktige 
 
 
Kortfattad sammanställning av Noterbara händelser under verksamhetsåret. 
  
En fråga som följt med under hela 2019 är underskotten i sektorerna, då framför allt 
inom skola och omsorg. Här har vi skiljelinjerna i politiken. Oppositionen har ständigt 
återkommit med besparingskrav utan att precisera hur. Delar av skola och omsorg är 
otroligt svåra att lägga en träffsäker budget inom. Samtidigt måste vi värna 
välfärdsfrågorna. Andra återkommande har varit Soltak och Räddningstjänsten.  
 
Inom Välfärdssektorn är skolfrågorna och äldrefrågorna dominerande. 
Gymnasielagens tillämpning på ensamkommande är en annan fråga vi haft att 
hantera. Oppositionens försök att införa LOV inom kulturskolan stoppades i KF. Här 
var kostnaderna inte några bekymmer för rest-alliansen. Även här blev de politiska 
värdegrunderna synliga. Gärna osthyvel inom skola och äldrevård, men när det gäller 
LOV:en blir det gränslöst. Nedläggningen av Ucklumskolan har vi kunnat undanröja, 
även här blir skillnaderna i politiken tydliga. Centralisering och stora enheter är 
oppositionens mantra. 
 
Inom Samhällsbyggnad har centrumutveckling, bostadsbyggande, GC-övergång 
Solgården, hamnen, VA och skolutbyggnader varit de frågor som dominerat. 
 
KF-gruppen har också utsett en ersättare efter KF:s ordförande, Carola Granell, som 
lämnade sina Kommunala förtroendeuppdrag under slutet av 2019.  Till ny 
ordförande i KF föreslog KF-gruppen Katja Nikula. Katja valdes till KF-ordförande på 
årets sista Fullmäktige sammanträde. 
 
Styrelsen i (s) KF-grupp 
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EU Valrörelsen 2019  
 
Sammanfattar man EU-valet i Stenungsund i tre punkter blir resultatet följande: 

 

• Katastrofval för Liberalerna.  

• SD stärker sin ställning ännu mer.  

• KD uppnår en fördubbling.  
 

Det här betyder sammanfattningsvis också att tendenserna i 2018 års allmänna val 
bekräftas eller t.o.m. förstärks med avseende på partiernas valresultat, som för (s) 
blev 23,2 %. 
 
EU-valet blev – precis som de allmänna valen 2018 – också ett klassval.  Det gäller 
med hänsyn till både valdeltagande och val av partier – åtminstone ifråga om val av 
traditionella partier. SD är undantaget.  
Partiet satte upp följande uppdrag i sin plattform för EUP-valet och därmed för den 
kommande mandatperioden: 
 

• Försvar för demokratin. 

• Fler och trygga jobb. 

• Klimathoten. 

• Stark global aktör i en orolig tid. 
 
Punkterna kom också att bli partiets valmanifest. Det kan dock konstateras att 
väjarnas fem viktigaste frågor var enligt VALU följande: 
 

• Freden i Europa. 

• Demokratin. 

• Miljön. 

• Jämställdhet. 

• Brottsbekämpning.  
 
Göteborgsområdets EP kandidat var Melisa Nilsson på plats 27. Melisa var ute och 
kampanjade och deltog i flera möten och träffar i valrörelsen både inom vår 
arbetarkommun och flera andra i distriktet. Partidistriktet tryckte upp foldrar och 
gjorde delningsbilder som vi alla hjälptes åt att dela ut. 
 
Samtligt präglas EU-politiken av en ständig dragkamp om beslutsrätten inom olika 
områden mellan EU respektive nationella intressen   
 
Ett motiv för att EU-frågorna är viktiga är det faktum att väldigt många nationella 
beslut (inkl. landstings- och kommunala beslut) betingas av EU-beslut. Samtidigt är  
 
EU-beslut ofrånkomliga för att få ett genomslag i praktiken inom flera områden.  
Väldigt mycket handlar då om den inre marknaden, och detaljeringsgraden i olika 
EU-beslut har också blivit ifrågasatt.  
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Bristande kunskaper om det här förhållandena är uppenbara - inte bara bland väljare 
i allmänhet utan också band förtroendevalda och medlemmar i partiet.  
 
Sådana brister undanröjs inte av ett val till Europa Parlamentet som hålls vart femte 
år. Istället måste EU-dimensionen ingå i all utbildning av förtroende och medlemmar i 
partiet oavsett om det avser kompetensutveckling inom olika sakområden eller 
funktioner i partiet.  
 
 
Det gjordes ett försök till att anordna en studiecirkel kring EU under våren 2019, men 
intresset var väldigt svagt.  Det innebär att ”kompetenshöjning” för europapolitik ställs 
inför nya utmaningar.  Det räcker inte med en handfull kandidater på valsedeln och 
ett fåtal förtroendevalda i övrigt ska ”göra jobbet” i framtida valrörelser till Europa 
Parlamentet. 
 
 
 

 

Kyrkopolitiska S-gruppen i Stenungsund 2019 
 
Gruppens medlemmar är: 
Robert Aronsson, Irene Sjödin, Barbro Karlsson, John Rundberg, Mona Karlsson,  
Siv Blickhammar, Thomas Hjelm, Ronny Hjelm, Roland Eden, Ingemar Johansson 
Annika Josefsson 
Vi har från vår horisont på olika sätt och sammanhang medverkat till att människors 
lika värde och likaså olika 
förutsättningar har tillgodosetts. 
Vi har träffats i gruppen 8 ggr under 2019. 
 
Ingemar Johansson  
 

 
Regionfullmäktigegruppens rapport 

Verksamhetsberättelse regiongruppen  

Verksamhetsåret 2019 har Christer Ahlén, Lars-Ebbe Pettersson, Johnny 
Alexandersson och Janette Olsson haft regionuppdrag. 
 

Regionstyrelsen ( HSS, psykiatriberedningen, personalutskottet): Janette Olsson 

Regionfullmäktigegruppen: Christer Ahlén och Janette Olsson 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Johnny Alexandersson 

Styrelsen Bohusläns museum: Lars-Ebbe Pettersson 
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Styrelsen Riksteater väst: Lars-Ebbe Pettersson 

Miljönämnden: Christer Ahlén 
 
 

 

Fullmäktigegruppens möten 2019 

Fullmäktigegruppen består av 82 personer från de fem partidistrikten som ingår i 
Västra Götalandsregionen. Medverkar gör också kansliet med våra politiska 
tjänstemän.  

Fullmäktigegruppen har haft 7 möten under året. 
Arbetet med revidering av förra mandatperiodens oppositionsplattform  påbörjas. Nya 
förutsättningar att ta hänsyn till under mandatperioden är exempelvis 
januariöverenskommelsens 73 punkter, samt att vårt eget regionfullmäktige styrs i 
minoritet. 
 
> Interpellationer, motioner och enkla frågor till regionfullmäktige 
> Den socialdemokratiska gruppen lämnade under året in 11 interpellationer, 13 
frågor och 14 motioner. 
> Från oss kan endast Janette Olsson agera som ordinarie i regionfullmäktige: 
> Interpellation av Janette Olsson om  

cancervården i VGR,  om sjuksköterskebrist,  om riktlinjer för att hantera kränkningar, 
hot och diskrimineringar och om tillgängligheten på SU. 
> 

Frågor: 
> Janette Olsson om överbeläggningar på sjukhusen i väster. 
> Motion av Michael Melby och Janette Olsson om uppdrag för att ta hand om de 
yngre barnens psykiska hälsa. 
> Motion av Janette Olsson och Håkan Linnarsson om närvårdsplatser.  

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Som är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen, där har 
Johnny Alexandersson från Stenungsunds arbetarekommun varit aktiv under året. 
Vårt arbete under året har speglats av sjukhusens stora underskott, 
överbeläggningar och vårdpersonalens tuffa situation. Vi är en beställarnämnd och 
har befolkningsperspektivet främst, men vi kan inte bortse från de tuffa villkoren som 
vårdpersonalen står inför. 

Vi företräder invånarna i de 11 kommunerna i Göteborgsområdet där Stenungsund är 
en.  

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om 
vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård,  
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tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med 
funktionsnedsättning. För att lyckas med detta uppdrag jobbar vi ständigt med att 
utveckla former för medborgardialog, mycket för att säkerställa ett bra demokratiskt 
inflytande. Vårt arbete med att utveckla samarbetet med kommunerna är väldigt 
viktigt, för att säkra välfärden så väger dessa samarbeten och dialoger vi genomför 
väldigt tungt.  

 

Avslutning 
Efter ett valår som resulterade i att det grön-blåa styret försvagats och tappat sin 
majoritetsställning har stor del av året handlat om att utveckla en starkare 
oppositionsroll. Oppositionsrollen har syftat till att få genomslag för socialdemokratisk 
politik, och ta ansvar för regionens verksamheter och invånarnas intressen. 
  
 Vår politik har utgått från att prioritera hälso- och sjukvården samt kollektivtrafik utan 
att släppa regionutveckling, miljö och kultur. Vi har kritiserat den moderatledda 
majoriteten för avsaknaden av en tydlig ledning. Framgångar vi nått är bland annat 
förbättrade förutsättningar för sjukhusen genom att ingå överenskommelser inför 
vårdöverenskommelserna inom häslo- och sjukvården, bifall till motioner om bland 
annat handlingsplan för höjda grundlöner inom sjukvården, om fler insatser för att 
rena västerhaven, samt stärkta rättigheter för nationella minoriteter. 

Janette Olsson & Christer Ahlén & Johnny Alexandersson 

Slutord 2019 
 
Styrelsen tackar för det stöd ni partimedlemmar givit oss under året. Vi tackar också 
våra styrelsesuppleanter för att ni ställt upp på ett mycket engagerande sätt. Det har 
varit inspirerande men också krävande att föra politik från majoriteten sida. Våra 
medlemsmöten har varit välbesökta och diskussionerna har varit mycket bra. Vi har 
haft grupparbeten på några av mötena, det känns som det är en uppskattad aktivitet. 
Vi har flera engagerade medlemmar som har haft uppdrag för Arbetakommunen, 
men som har flyttat till annan ort och då behövt lämna sina uppdrag. Vi tackar dessa 
personer för allt dom tittfört partiet, och önskar lycka till åt dom som tagit över 
uppdragen.             
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