
Vi ska nominerar till två 

kommunala nämnder! 

 Ersättare 

kulturnämnden efter 

Klara-Lovisa Lundström 

 Ersättare valnämnden  

efter Paul Thompson 

Sista dag för nominering 

är: 31/1-2021. 
 

Nämndernas 

laguppställning i 

dagsläget kommer som 

enskild bilaga i mejl 

framöver! 

NR 1 2021 

20/21 januari är de första 

dagarna för  

ringkampanjen som pågår 

hela 2021.  

Boka in datumet så 

kommer mera information 

framöver!  

Ytterligare ringkvällar: 

22/23 feb, 17/18 mars, 

21/22 apr, 18/19 maj samt   

16/17 juni. 

 

Sista dag för nomineringar till kyrkofullmäktige i 

församlingar och pastorat 24 januari 2021. 

Vid frågor och funderingar kontakta oss: 

Valledare Tomas Andersson: tomas@burtrask.com 

Telefon: 070-371 00 42 

Kyrkokommittén: 

Gunilla: gunilla.andersson@medlefors.se 

Daniel: daniel.steinwall@gmail.com 

Wiveca: wiveca@burtrask.com 

Martin: anders.martin.eliasson@gmail.com 

Mer information om kyrkovalet hittar 
du på: https://sisvenskakyrkan.se/ 

 

22 mars klockan 18:30 kommer Skellefteå 

Arbetarekommun ha sitt årsmöte för 2021.  

I dagsläget är det inte helt säkert vi kan träffas på plats så 

möte kan mycket väl bli digitalt och då är det genom 

plattformen ZOOM! 

Till mötet ska föreningarna nominera till olika 

förtroendeuppdrag—före 28 februari. Motioner som skrivs 

skall vara expeditionen tillhanda senast 31 januari. 
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JANUARI: 
19   Prova på Zoom för repskapsombud och ersättare 
20-21 Ringkvällar 
21  Framtidsrådslag 18:00 på Zoom 
24  Sista datum nomineringar församlingar och pastorat 
25   Repskap (Digitalt) 
31  Sista datum fyllnadsnomineringar ersättare 

 kulturnämnden  och valnämnden 
31  Motioner till årsmötet arbetarekommunen tillhanda.  
Februari: 
22  Repskap (Digitalt) 
25  S-föreningsordförandeträff klockan 18:00 
28  Sista datum nominera till Arbetarekommunen inför 

 årsmöte 22 mars. 
28  Sista datum för motioner till PARTIkongressen 
Mars: 
22  Skellefteå arbetarekommuns Årsmöte (ev. 

 Digitalt) 
27-28 DISTRIKTSkongressen (digitalt) 
April: 
11  Sista datum nominera ombud till 

 PARTIkongressen 
26  Repskap (ev. Digitalt) 

Torsdagen den 21 januari 
klockan 18:00 bjuder 
Skellefteå arbetare- 
kommun in till rådslag med  
- Åsa Karlsson Riksdagen,  
- Peter Olofsson Regionråd,  
- Evelina Fahlesson 
kommunalråd.

Motioner inför kongressen skall vara expeditionen 
tillhanda senast 28 februari 

Nomineringar av ombud skall vara expen tillhanda senast 
11 april.  

Mer information om Partikongressen kommer 
framöver! 

Notera skillnaden PARTIkongress—hela partiet Sverige 
DISTRIKTSkongress—Socialdemokraterna Västerbotten, 
i vissa fall kallas distriktskongressen även DÅK eller 
DÅKEN!

Efter moget 
övervägande 
väljer jag, vid 
kommande 
årsmöte, att lämna upp-
draget som ordförande 
för Skellefteå Arbetare-
kommun. 

Det är inget lätt beslut då 
detta uppdrag är ett av de 
finaste och viktigaste 
uppdrag en kan ha, men 
ibland behöver en 
prioritera för sin egen 
skull. 

Jag hoppas att 
föreningarna nu 
nominerar friskt inför 
årsmötet och finns det 
frågor kring uppdraget är 
det bara att höra av sig till 
mig. 

Stort och varmt tack för 
det förtroende jag har fått 
under dessa två år och 
för alla goda samarbeten.  

Vi ses! 
Mvh/Annamaria

Det känns som nyss vi hade ”DÅKEN” (Distrikts-
kongressen) men det är redan dags igen.  

Man har från Distriktet bestämt att man kör årets version 
digitalt, det kommer vara via plattformen ZOOM så passa 
på att delta vid den genomgång av ZOOM som kommer 
hållas den 19 januari. 


