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Nämndöversyn 

30 september  

Repskap: 

25 oktober 

29 november 

Motioner till 
distriktskongressen 
kommer att behandlas 
på representantskaps-
mötet  i november. 
Motioner måste därför 
vara styrelsen i slutet 
på oktober. Definitivt 
stoppdatum meddelas 
senare.  

 

Beslut tagna på representantskap 30 augusti 2021 
Riktlinjer: I enlighet med Agenda 2030 mål 16 rent vatten och sanitet, mål 7 
hållbar energi för alla och mål 12 hållbar konsumtion och produktion, mål 13 
bekämpa klimatförändringarna, mål 15 ekosystem och biologisk mångfald 
bör paritet och dess medlemmar i alla partisammanhang ta hänsyn till nedan-
stående punkter:  
 
-Undvika onödig konsumtion av förbrukningsmaterial.  
- konsumtion av hållbara och etiskt producerade produkter  
-Minimera matsvinn  
-Beakta hållbar energianvändning som t.ex (Släcka ljuset i lokaler som inte 
används. och stänga av dator och annan elektronik när de inte används.  
-Använda kranvatten i största möjliga mån.  
-Källsortering och återvinnig ska var en naturlig del av partiarbetet  
-Går det att välja vegetarisk mat när vi äter tillsammans bör det vara första 
alternativet.  
-Lokalproducerat, ekologiskt och etiskt framställda livsmedel ska väljas i 
första hand.  
 
Vi vill gärna ha en återkoppling där S-föreningarna uppmanas att komma in 
till kansliet med en redovisning hur den enskilda föreningen jobbar med håll-
barhet  

I väntan på att vårt ordinarie studieutbud kommer igång så finns chansen att 
delta i Medlemsutbildning på distans som distriktet arrangerar! Vi behöver 
fler utbildade medlemmar så passa gärna på ni som är intresserade. Chans 
finns också att gå Studieorganisatörsutbildning för dig som är studieansvarig i 
din förening!  

Alla studier finns på länken nedan: http://www.sossestudier.se  

Gå in och anmäl dig själv eller deltagare från din förening! Anmälan är för-
längd till den här veckan ut så det gäller att passa på relativt omgående! 

//Studiekommittén 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sossestudier.se%252F%253Ffbclid%253DIwAR27MwisOr51ErYRQ7N_iZnwVSIub4TXa8LuNeRa9dIelHLPxNEfS6KGbJI%26h%3DAT2SN7xdF61Xhw8oJsASdQ1WMaJ7JwEh26MXj


Partikongressen närmar sig med stormsteg, och nu har Västerbottens 
kongressdelegation påbörjat sitt gemensamma arbete där vi delat in oss i 
utskottsgrupper och dragit igång med bearbetningen av alla handlingar. 
Över 2000 motioner och en helt ny version av partiets stadgar har vi att sätta 
oss in i och diskutera. Kort sagt får det konstateras att det är tur att vi kan 
dela upp saker mellan oss och hjälpas åt.  
 
Förutom arbete i Västerbottens delegation har vi också ett samarbete med 
alla skogslänsdelegationer, vilket innefattar Norrbotten, Västernorrland, 
Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län, så som ni förstår är det just nu mycket 
möten och hårt arbete.  
 
Alla Sveriges socialdemokratiska distrikt har inkommit med sina nomineringar 
för ny partiledare. Samtliga distrikt har nominerat Magdalena Andersson. Det 
känns fantastiskt att mest troligt få vara med och rösta fram vårt partis första 
kvinnliga partiledare  - en partiledare som också kan bli vårt lands första 
kvinnliga statsminister. 
 
Trots det lite galna tempot som detta innebär så är det också väldigt roligt, 
och det känns som ett enormt privilegie att få företräda er alla i detta 
otroligt viktiga uppdrag. Vi hoppas att vi ska kunna bidra till bra beslut som 

för både vårt parti och så småningom också 
genom fastställd politik vårt land framåt.  
 
Har du inte haft möjlighet att ta del av 
kongresshandlingarna så finns de att läsa på 
Socialdemokraterna hemsida http://
socialdemokraterna.se/kongress 
 
Skulle någon av er ha några funderingar, eller 
synpunkter på handlingarna som ni vill skicka med 
oss, är ni givetvis välkomna att höra av er. Vi 
kommer också under kongressen göra vårt bästa 
för att uppdatera arbetarkommunens sociala 
medier så att ni ska kunna följa oss där.  
 

Våra varmaste hälsningar,  
Malin och Felicia 

 

 

ROSENFORALLA.SE 
för dig som medlem! 
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