
 

Arbetet med att ta fram förtroendemannaorganisationen för 
nästa mandatperiod är redan igång. Socialdemokraterna 
företräds av Daniel Ådin, kommun-fullmäktiges ordförande 
samt Evelina Fahlesson, personal-nämndens ordförande. 
Övriga partier har en ledamot var. Just nu jobbas det med 
de förslag som inkommit till kommunfullmäktige, via 
motioner och annat, under åren. Men fler förslag är 
välkomna! Därför vill vi ha era idéer och tankar. Om er S-
förening vill ha besök av Daniel Ådin eller Evelina 

Fahlesson kring den här frågan får ni gärna 
höra av er för ett digitalt möte.  

Det är viktigt att våra medborgare 
känner förtroende för den 
demokratiska styrningen, och en 

viktig del i det är att bygga en bra 
politisk organisation. Därför är era 
synpunkter och argument viktiga!  

 

I dessa tider av digitala 
möten är det viktigt att de 
som skall representera en 
S-förening anmäls in till 
expeditionen. Andra får 
närvara och lyssna men 
de ombud som skall delta 
i till exempel omröstning 
MÅSTE anmälas in.  

Vis av nyligen tillför-
skaffad erfarenhet vill vi 
därför be förenings-
ordföranden att skicka in 
namn på ombud 1 vecka 
före mötet. Det är också 
viktigt för ordöfranden att 
kolla vilka ombud som 
ska närvara då vi ibland 
har ombud som inte vetat 
om att de anmälts in.  

I övrigt var mötet 22/2 
väldigt bra utfört av  
alla ombud!  
Bra jobbat!  

Februari: 
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  Årsmöte Skellefteå Arbetarekommun, digitalt via 

 ZOOM 
27-28 Distriktskongressen, ombud väntas få mer info inom 
 kort. 
April: 
11  Sista datum nominera ombud till Partikongressen 
26 Representantskap, eventuellt digitalt via ZOOM 

NY BOK 

INKÖPT 

Kontakta Magnus Nilsson på ABF för mer information 

magnus.nilsson@abf.se 



 
Glöm inte nominera till ersättare För-och 
grundskolenämnden efter Jeanette Carlsson.  
Sista datum 7 mars. I förra nyhetsbrevet kan du läsa vilka 
som idag sitter i nämnden.  

http://skelleftesossen.se/wp-content/uploads/2021/02/

Nyhetsbrev-3-2021.pdf 

 

 

De senaste åren har vi tappat 
medlemmar i många av våra 
S-föreningar och därmed i vår 
Arbetarekommun. Detta i sin 
tur leder till att er förening får 
färre ombud på Representant-
skapen , och vi som 
arbetarekommunen får färre 
ombud till Distriktskongressen. 

Nu behöver vi göra krafttag 
och er S-förening behöver 
kontakta de medlemmar som 
riskerar skrivas ut ur partiet på 
grund av missad betalning 
och de som glömt betala. 
Kontakta expeditionen för att 
få uppdaterad lista på vilka i er 
S-förening som missat betala 
medlemsavgiften.  

Det pågår en nationell ring-
kampanj för tillfället så om er 
förening inte har obetalda 
medlemmar är det ju toppen 
om ni ringer ändå, stämmer 
av läget och peppar dem att 
delta på till exempel Sociala 
medier under denna pandemi. 

Vi saknar namn till Skellefteå 
Pastorats kyrkofullmäktige-
lista. Känner du någon 
medlem inom pastoratet 
kontakta:  
Kyrkovalledare  
Tomas Andersson  
070-371 00 42 
tomas@burtrask.com 
Kyrkokommitténs ledare 
Gunilla Andersson  
ason.gunilla68@gmail.com
070-575 42 45  

Vi kan aldrig bli för bra på det digitala mötes-
verktyget Zoom och vill du ha en genomgång 
så kontakta expeditionen så går vi igenom  
det tillsammans.  
Zoom är det verktyg som kommer användas 
på Socialdemokratiska möten så som  
representantskap och kongresser. 
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