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Planerna för årsmötet?
Styrelsen i Stenungsunds arbetarekommun anser att årsmötet är av så stor vikt att det måste
finnas möjlighet för alla medlemmar att kunna delta fullt ut. Det är viktiga val som ska göras på
årsmötet, hur gärna vi än skulle vilja ha dessa gjorda så måste de anstå tills rådande läge har
stabiliserat sig. Vi hoppas innerligt att landets åtgärder för att bekämpa den pandemi vi befinner
oss i snart ger resultat. Vi hade önskat att genomföra ett årsmöte innan midsommar, men det
återstår att se. Kallelse till årsmöte kommer ske i tid och enligt gällande stadgar.

AK ordförande:

Morgan Andersson

Tillfällig förändring av Kommunfullmäktiges sammansättning!
Kommunfullmäktige i Stenungsunds Kommun består av 51 ledamöter samt ersättare och är
kommunens högsta beslutande organ. Dagens situation med en exceptionellt svår Covid-19
pandemi gör att vi har haft två val, antingen ställa in Kommunfullmäktiges sammanträde eller
träffa en politisk överenskommelse som innebär minsta möjliga antal ledamöter i
kommunfullmäktige. Vår samlade bedömning är att i rådande situation är det viktig att kunna
samla kommunfullmäktige för att kunna fatta de beslut som krävs för att kommunen ska kunna
fungera. Överenskommelsen innebär att vi går ner till minsta möjliga antalet ledamöter i
fullmäktige, 27stycken, för att kunna genomföra kommande fullmäktigesammanträden
Mandatfördelningen i Kommunfullmäktige är fr.o.m. 20-04-03 och tills vidare, dock längst till
och med 20-09-01, följande:
Socialdemokraterna 8 mandat, Moderaterna 7 mandat, Sverigedemokraterna 4 mandat,
Centern 2 mandat, Liberalerna 2 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat, Miljöpartiet 1 mandat,
Stenungsundspartiet 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat.
Inga ersättare kallas till sammanträdena, utan det förutsätts att respektive parti tillser att de
mandat man tilldelats enligt ovan är närvarande på sammanträdena.

Gruppledare KF:

Janne Rudén
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Arbetarrörelsens dag den 1maj 2020
Vi ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt!
Årets första maj-firande blir ett digitalt firande.
Det allra bästa med ett digitalt tåg är att det kan ske lite när som och var som.
Tanken är så här:

Facebook-event: För att mobilisera medlemmar och sympatisörer. Alla kan bjuda in vänner och
bekanta att delta på det digitala eventet med målet att de ska se det digitala första maj-firandet.

Alla hjälps åt att hålla eventet levande med bilder, tips om firande. Använd gärna #förstamaj när
ni lägger upp bilder från just ert firande.

Klockan 9:00 på första maj startar vårt digitala 1 maj tåg.
Tåget startar med bild från partidistriktet och i tråden som följer kan alla som vill lägga upp bilder
på sitt eget 1 maj firande under hela dagen.

Regionala tal
På partidistriktets hemsida och facebook kommer tal av Margot Wallström och Aylin Fazelian att
finnas. Talen kommer att släppas strax efter 9 då det digitala tåget avgått.
https://www.facebook.com/events/1298248600648561/

Centrala tal
Tal från Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson.

Detta är ett evenemang tillsammans med LO distriktet Västsverige och SSU Göteborgsområdet
Evenemangen ligger på facebook sök efter socialdemokraterna stenungsund eller
socialdemokraterna i göteborgsområdet så hittar ni våra evenemang. Hjälp till att dela så vi
sprider vårt budskap under denna viktiga och i år för första gången helt digitala första maj.

