
K ALENDARIUM  

Januari  

31 Representantskap, 
 Digitalt 

Februari 

3  Fyllnadsnominering 
 ersättare Skellefteå 
 museum 
20 Listkonferens  
 KF-listor  
 OBS! NYTT DATUM 

28  Sista dag nominera  
 till AK årsmöte 

28  Representantskap 

Mars 

12-13  Valkonferans 
23  Unga Örnars   
 Årsmöte 

28  ÅRSMÖTE 

April 

24 Repskap 

Maj 

30 Repskap 

NOTERA! 
Höstens repskap är i 
början av månaden istället 
för i slutet.  

September 
5 Repskap 

Oktober 
3 Repskap 

November 
7 Repskap 

EXPEDITIONEN 
Just nu tar vi bara emot bokade besök på 

expeditionen på grund av Coronan 

Öppettider 

Mån-tors 9-15, fre 9-12 

lunchstängt 12-13 

Telefon 0910-779110 

skelleftea@ socialdemokraterna.se 

Besöksadress Nygatan 56 

S K E L L E F T E Å

Nominera ersättare  
SKELLEFTEÅ MUSEUM  
Efter Kristine Lundmark  
I Skellefteå Museum sitter idag:  

Sista  
dag  

3/2  

VALÅR ÄR NÅGOT SPECIELLT 

Styrkan i Socialdemokratin är till största delen 
våra medlemmar—med andra ord DU och JAG. 
Det är tillsammans vi går upp på barrikaderna 
och för fram vår politik—en politik för varenda 
svensk och inte bara några få.  

Ju fler vi är desto starkare bli vi. Våga fråga dina 
vänner, din släkt och din granne.  

Värva en medlem eller kanske två. 

Vill du veta mer vad vi står för?  
Du kan hitta det mesta här: 
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik 

På Rosen för alla finns även 
en värvarlänk du kan skicka 
ut på sociala media och i e-
post½ 

Rosenforalla.se—du loggar in med ditt bank-id. 



S-KVINNOR SKELLEFTEÅ  
FÖRENINGSLIVET UNDER CORONA.  

Vad som pågår i föreningen, vilka aktiviteter man haft och planerar.  
Just nu står vi inför ett nytt verksamhetsår då en ny styrelse tillträder, så några specifika 
aktiviteter har vi inte planerat ännu. Årsmötet i februari kommer fastställa en övergripande 
verksamhetsplan och sen gör den nya styrelsen en årsplanering utifrån den med specifika 
aktiviteter. Under föregående verksamhetsår har vi, förutom våra medlemsmöten, bla haft  
- Livesändning på Facebook med regionråd Anna-Lena Danielsson om kvinnohälsa.  
- Sommaravslutning med gemensam fotografering och smörgåstårta, utomhus.  
- Höstupptakt med surströmming och samtal med Annika Strandhäll.  
- Öppet temamöte om kultur, panelsamtal med kulturnämndens ordförande och VD Sara 
kulturhus  
- Temamöte med "en kommun fri från våld" 

Hur man löser problem som uppstår med Corona/hur man håller kontakten med 
medlemmarna etc?  
Vi har i år troligen slagit rekord i antal nya medlemmar, både nya parti- och extra 
medlemmar samt ökat vårt deltagarantal på medlemsmöten så för oss har inte pandemin 
på så sätt varit något större problem. Vi erbjuder alltid digitalt deltagande på våra möten. 
Under året har vi gjort två brevutskick till samtliga våra medlemmar med brev och gåvor i 
form av exempelvis pin, reflex och lite godis. De ordnar vi på ett enkelt sätt tillsammans i 
samband med styrelsemöten och har passat på i de tider det gått att ses fysiskt.  
Vår medlemsansvarige välkomnar alltid nya medlemmar med ett välkomstbrev (via post) 
och vi ringer regelbundet upp medlemmar som håller på att falla ur registret. Medlemslistan 
kollar vi av regelbundet i samband med styrelsemöten. Inför möten och aktiviteter skickar vi 
information via e-post till alla medlemmar, det blir ungefär en gång i månaden - det har vi 
insett vara nödvändigt om våra medlemmar ska ha en chans att få delta aktivt i och 
påverka vad som händer i arbetarekommunen. Alla utskick innehåller ett kalendarium med 
datum för möten och aktiviteter några månader framåt.  
Vi har också en aktiv Facebooksida som vi sköter gemensamt genom att dela upp ansvaret 
mellan oss i olika perioder. Vi lär ständigt nya "nödvändigheter" av och med varandra, det 
lägger vi också in på våra styrelsemöten. Som före Corona alltså, med undantag för färre 
fysiska träffar - vilket givetvis är tråkigt. Vi har dock sett till att ta tillvara på tiden när det har 
gått och hittat lösningar som exempelvis hålla sommar-avslutning utomhus.  

Hur löser ni årsmötet i år?  
Vi kommer precis som alla andra möten erbjuda digitalt deltagande. Med tanke på 
smittläget troligen enbart digitalt deltagande men inget definitivt beslut är taget ännu.  

Vad planeras för aktiviteter inför valet? 
Vi gillar utåtriktade aktiviteter då det alltid har genererat medlemmar så ett par 
sådana kan jag tänka mig att vi kommer lägga in. Sedan flera år har vi också haft 
som mål i vår verksamhetsplan att alltid ha minst en  
S-kvinna med på arbetarekommunens valaktiviteter något vi kommer ha även 
framledes.   

Vad är roligast med valrörelser?  
Jag personligen tycker att de utåtriktade aktiviteterna är roligast, oavsett om 
de är i fysisk form eller digitala. Att få bemanna valstuga, att träffa folk, att få 
samtala om både sådant som är bra och dåligt, och hur det som är dåligt kan 
bli bättre. När människor med ett gemensamt intresse går ihop och gör 
saker tillsammans, som i en valrörelse, så skapas också en viktig gemenskap 
som knyter oss samman.  

Malin Berglund,  
S-kvinnor  
Skellefteå 

https://www.facebook.com/skeSkvinnor 

Följ Skellefteås S-kvinnor på Facebook för att få veta mer! 


