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15 okt Jörn 

17 okt Boliden 

21 okt Byske 

24 okt Burträsk 

4 nov Sunnanå 

 
Kontakta Evelina Fahlesson för 

mer information, 073-025 25 24 

18 okt Frukostpåsar vid  

  sjukhuset 

22 okt Rosutdelning vid  

  hockeyn 

Kontakta Lars Lundmark för mer  

information, 070-666 53 52 

Håll dig uppdaterad besök oss på 

FACEBOOK! 

https://www.facebook.com/socialdemokraternaskelleftea/ 

Framför dig har du nu vårt nya nyhetsbrev. I detta kommer 

du  att få läsa om pågående aktiviteter, tider för möten, 

kurser och viktiga datum så som t.ex. sista datum för 

nomineringar m.m.  

 
Vi börjar med årets höstkampanj som pågår mellan den  

14 oktober - 3 november. Vår aktivitetskommitté har ett 

gäng  olika aktiviteter på gång som kommer att 

presenteras bl.a. på Facebook. 

 

Om du är intresserad av att delta i aktiviteter hör av dig till 

expeditionen skelleftea@socialdemokraterna.se eller 0910

-779110. 

 

Det kommer bl.a. vara dörrknackning, utdelning av 

frukostpåsar, fredagsmys-påsar, rosutdelning och 

torgmöten. Vid alla aktiviteter är man flera personer så 

man behöver aldrig vara ensam och det finns aktiviteter 

som passar alla.  

Detta är en grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i eller åt 
partiet. Praktik och retorik måste hänga ihop, vi måste säga, göra och vara vår 
värdegrund!  
Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den 
känsla som skapar engagemang, som skapar rörelse i rörelsen. Som engagerar 
många att göra skillnad. Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man 
tar ansvar för det gemensamma men också för varandra.  
Anmäl till; skelleftea@socialdemokraterna.se 

mailto:skelleftea@socialdemokraterna.se


Höstens pubkvällar  
18/10 & 15/11 

 Ordförande Skellefteå Industrihus AB,  

efter Lorents Burman 

Nominera även ersättare ifall att vi ”flyttar upp” en 
ordinarie. 

I Skelleftehå Industrihus sitter förnärvarande:  
Burman, Lorents. ordf, Lillkågeträsk  
Stenlund Björk, Åsa. led, Holmsvattnet 
Öhlund, Hans. led, Fällbäcken 
Etelämäki, Åsa. led, Skelleftehamn 
 
(Burström, Ola. lekmannarevers, Anderstorp 
Marklund, Maria. ombud, Yttervik)  
 

 Ersättare i Valnämnden,  
efter Ludmila Larsson 

I Valnämnden sitter för närvarande: 

Wass, Tobias. ordf, Degerbyn 

Andersson, Wiveca. led, Burträsk 

Hedlund, Lars-Åke. led, Boliden 

Larsson, Ludmila. ers, Sjungande dalen 

Wikström, Ingemar. ers, Burträsk 

Nyman, Annika. ers, Moröbacke 

 

 Nominering ordinarie ledamot i 

Nämnden för support och Lokaler, efter 

Veronica Vallström. 

Nominera också ersättare ifall att vi ”flyttar upp” en 

ordinarie. 
 

I nämnden för Support och lokaler sitt förnärvarande:  

Teglund, Tomas. ordf, Boliden  

Carlsten, Lilliann. led, Skellefteå 

Barrljung, Fredrik. led, Jörn 

Marklund, Katrin. led, Skelleftehamn 

Ignberg, Robert. led, Sörböle  

Vallström, Veronica. led, Sunnanå 

Junkka, Ola. ers, Moröbacke 

Andersson, Anne. ers, Kåge 

Wiksten, David. ers, Burträsk 

 

 

 Nominering ersättare i Fritidsnämnden, 

efter Gun Sundberg. 

Lundgren, Jonna. v. ordf, Bureå 

Eskelinen, Robert. led, Burträsk 

Lundström, Gunilla. led, Ersmark 

Nyström, Olof. led, Örviken 

Eriksson, Ewa. led, Kåge  

Rådahl, Isak. led, Ursviken  

Sundberg, Gun. ers, Skelleftehamn 

Lindström, Jesper. ers, Sjöbotten 

Lundgren, Karina. ers, Lövånger  

Nomineringsprocess enligt följande:  

Sista nomineringsdag söndag den 27/10.  

Nomineringar som inkommit fram till 25/10 

skickas ut innan helgen. 

Tas den 28/10 på Representantskapet och  

sedan tas det i KF den 29/10. 
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    okt  nov  dec 

AU    7  11  2     

STYRELSE  14  11  9  

REPSKAP  28  18  9  

KF    29  26  17 

KS    8  5  3


