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Till skolavslutningen sjunger ofta barnen ”Sol 

och sommar, många lata dagar…” I år har vi 

njutit av många lata dagar då solen lyst med 

sin frånvaro. Fast lata dagar är inte att förakta.  

När så vardagen kommer inser man dock att 

det inte är så dumt med rutiner heller. För oss 

som arbetar med någon kollega så är det 

dessutom riktigt trevligt att få surra av sig och 

umgås—något som kanske inte varit 

sommarens största aktivitet.  

KANSLIET 

Så nu bemannas också kansliet igen. Även om 

dörren är låst kommer vi att finnas på plats 

mellan 8-15 måndag till torsdag och 8-12 

fredagar. Bäst är dock att höra av sig så vi inte 

är på språng—men även för att Corona ännu 

är här och vi är måna om den sociala 

distanseringen. 

KYRKOVALET 

Vi behöver börja fokusera på 

kyrkovalet som är om drygt 400 

dagar. En kommitté ska tillsättas för att 

förbereda. På nästa sida kan ni läsa mer om 

nomineringsprocessen till kommittén. 

FLER MEDLEMMAR 

Vi behöver också fler medlemmar för ju fler vi 

är desto starkare är vi -tillsammans. Många av 

oss har ju flera Socialdemokrater runt oss 

som ännu inte är medlemmar—tveka inte om 

att  lämna fram lappen som finns nedan i 

nyhetsbrevet.  

CORONA—REPRESENTANTSKAP 

Än är pandemin här, vi måste ta ansvar och 

visa hänsyn. Som det ser ut nu kommer det 

vara svårt att ha stora möten och till att börja 

med är nästa representantskap inställt, 

däremot kommer vi ha en S-

föreningsordförandeträff. Mer 

om detta på nästa sida. 
 

Håll i, håll ut, håll avstånd 

Varma hälsningar  

Camilla Thompson 

Tillsammans är vi starka! 

DU KAN ÄVEN LÄMNA IN TALONGEN PÅ 
EXPEN , BREVLÅDAN HITTAR DU PÅ 
SKEPPARGATAN 9 i SKELLEFTEÅ

ÅR-MÅN-DAG-4 SISTA 



Pandemin fortsätter och världen 
kommer påverkas länge än. Mycket av 
informationen som kommer ut är från 
osäkra källor. Se till att du söker 
information på rätt ställe. 

Augusti  2020 

Sista datum för nominering 16/8 

 Ledare Kommunikationskommittén  

tillika ledamot i AK-styrelsen efter  

David Wikstén 

Obs 1! Nominera även till ordinarie 

ledamot ifall ordinarie blir ledare. 

Obs 2! Nominera även till ersättare,  

ifall ersättare går upp till ordinarie. 

 Nominering Kyrkopolitiskt kommitté  
inför Kyrkovalet 2021 
2 ledamöter från Skellefteå pastorat 
1 ledamot från Burträsk-Lövånger 
pastorat 
1 ledamot från Bureå församling  
1 ledamot från ST Örjan församling 
 
Uppdraget:  

• Ta fram förslag till kyrkopolitiskt 
program. 

• Arbeta med att ta fram listor till 
kyrkovalet.  

• Informera repskapet inför valet.  

• Uppdraget är mellan 1/9-20 till 1/10-21  

• 1 kommittéledamot blir samman- 
kallande och adjungeras in till AK 
styrelsen.  

• Redovisar arbetet i verksam-
hetsberättelse 

Då vi inte ännu kan se ett slut på 
Corona måste vi fortsatt ta vårt ansvar 
och avvakta med stora folksamlingar.  

24 augusti samt  
21 september kl. 18:00  

Mer information kommer i mejl till  
S-föreningsordföranden. 

Inför vintern kommer vi att behöva 
förvaring  under tak av den husvagn vi 
har för partiaktiviteter 

Finns någon medlem som har en plats 
till förfogande? 

Hör av dig till expen: 
0910-779110 eller 
Tomas Andersson:  
070-371 0042
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