
Pandemin till trots så är 

det dags för årsmöten 

även i S-föreningarna.  

Det blev ingen dispens och  

enligt stadgar ska dessa 

vara genomförda före sista 

februari.  

I år är det ju uppenbart inte 

ett vanligt år. Vi 

måste tänka oss 

för, ta hänsyn 

mer än vanligt 

och följa de råd 

som kommer 

från Folkhälso-

myndigheten. 

Många tycker detta gör det 

svårt att ha ett årsmöte, 

kanske är många i ens 

förening i riskgrupp? Kanske 

den tekniska kunskapen 

saknas för att köra mötet 

digitalt?  

Det är klart att det finns 

många problem med att 

mötas utan att mötas, att 

fatta beslut i en annan 

ordning än man skulle 

önska—men det går! 

På 

expeditionen 

hjälper vi 

gärna till och 

ser om det inte 

går ordna 

något digitalt. 

Fast kanske 

finns även trevligare 

lösningar? Kanske kan man 

träffas utomhus? Lite 

pinnbröd och korv istället för 

smörgåstårta och te? 
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Inför årsmötet behöver  
S-föreningarna anmäla in 
vilka som blir deras 
ombud på mötet. Detta 
eftersom vi behöver lägga 
in varje enskild individ i 
röstningssystemet.  
 
Systemet kommer inte att 
godkänna ombud som 
inte betalat sin medlems-
avgift senast 2 veckor 
före mötet och bara 
betalande medlemmar är 
röstberättigade. 
 
28 februari är sista datum 
för nomineringar till AK 
styrelsen.  
 
Mer information finns på 
hemsidan.

En nationell ringkampanj 
pågår just nu och alla 
föreningar behöver nu 
ringa sina medlemmar, 
framförallt de som är på 
väg att skrivas ut som 
medlemmar på grund av 
missad faktura.  
 
Kontakta expeditionen för 
mer information och nöd-
vändiga uppgifter. 
 
Ringkampanjen i är den 
22-23 februari!



Inför bl.a. representantskaps- 

möten under våren kommer  

vi att erbjuda genomgångar  

till ZOOM som är den platt-

form vi använder för digitala 

möten.  

Håll ögonen öppna för tider.  

Vi kommer annonsera ut 

dessa via e-post och på 

interna gruppen på Facebook! 

OBS vi kan komma att 
publicera din bild på sociala 
medier. 

Vi kommer tala bland annat om Partidistriktets valprogram 
som nu är ute på remiss samt utvärdering och uppföljning 
av de digitala representantskapen.  

Som ordförande i S-förening anmäl dig till expeditionen. 
Om ordförande inte kan närvara kan denne ersättas av 
annan styrelsemedlem i föreningen. 

 

Februari: 
14-20 Pride 
22  Repskap (Digitalt) 
22-23  Ringkampanj 
25  S-föreningsordförandeträff klockan 18:00 
28  Sista datum nominera till Arbetarekommunen inför 
 årsmöte 22 mars. 
28 Sista datum för motioner till PARTIkongressen 


