Arbetarpartiet Socialdemokraterna Stenungsund
Verksamhetsplan 2020
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.
Partiet skall samlas några gånger om året för utbildning och utvecklingsfrågor.
Vi önskar fortsätta med studiecirklar där medlemmar kan komma och diskutera.
Vi skall aktivt medverka i partiets distriktsstyrelse och på kongresser.
Vi skall närvara på torgdagarna om det finns tillräckligt med intresserade. Vi kan värva
medlemmar och informera. 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 studier ur partiets studieplaner.
Vi bör införa gemensamma verksamhetsträffar.
Verksamhetsplan för KF-gruppen 2020
Sammanträdesplan:
Tider för KF-gruppmöten, förmöten inför KF under 2020:
Sammanträdena hålls i Kommunhuset (Skeppet) och påbörjas kl. 18.00 och avslutas kl.
20.00.
Sammanträdesdagar: 21/1, 4/2, 3/3, 14/4, 12/5, 9/6, 8/9, 6/10, 10/11 och 15/12.
Tider för Kommunfullmäktige möten 2020:
23/1 (allmänpolitisk debatt), 6/2, 5/3, 16/4, 14/5, 10/6 (onsdag kl. 17.00.), 10/9, 8/10, 12/11
och 17/12.
Sammanträden hålls i Fregatten och påbörjas normalt kl. 18.00.
Tider för KF (KS) – gruppmöten, förmöten inför KS 2020
Sammanträdena hålls i Kommunhuset (Skeppet) och påbörjas kl. 18.00 och avslutas kl.
20.00.
Sammanträdesdagar 2020: 9/1 (torsdag), 5/2 (onsdag), 18/2, 3/3, 17/3, 21/4, 19/5, 11/6,
20/8, 15/9, 20/10 och 24/11.
Kommunstyrelsens sammanträden 2020:
Sammanträdesdagar 2020: 13/1, 10/2, 25/2 (bokslutsdag), 5/3 (torsdag kl. 16.00. enbart
beslut om ombudsinstruktioner), 23/3, 27/4, 25/5, 15/6, 24/8, 21/9, 26/10 och 30/11.

Övriga aktiviteter:

Möte ang. strategi och prioriteringar av Handlingsprogram 2018 - 2022. Genomförs under
första halvåret 2020.
Möte ang. prioriteringar av Politisk överenskommelse mellan s, c, v, mp och ST. Genomförs
under första halvåret 2020.
Möte ang. Agenda 2030, strategi och prioriteringar.

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

