
 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

Här kommer ett extra nyhetsbrev proppfullt med spännande aktiviteter! 

Prideparad, Idépub, studiecirkel i Socialdemokrati, manifestation och kunskapsseminarium 

för att nämna några intressanta saker att delta i. Se kalendariet för viktiga datum att notera. 

Hoppas ni får en underbar pridevecka! 

SAMLING KLOCKAN 11:30 PÅ NORDANÅ, INNERGÅRDEN  

24 FEBRUARI 16:00 PÅ TORGET I SKELLEFTEÅ 

  

  



 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

FEBRUARI 

16 februari 18:30-20:00 Kunskapsseminarium om Kina, på Zoom se nedan, för alla 

medlemmar. 

18 februari 12:00 Prideparaden avgår från Nordanå, för alla medlemmar. 

19 februari sista dag för S-föreningar för fyllnadsnominering till Hovrätten,  

20 februari sista dag för S-föreningar att nominera till uppdrag i Arbetarekommunen. 

Handlingar finns på rosenforalla.se.  

20 februari sista dag anmäla sig till Studiecirkel i Socialdemokrati med start 23 februari alla 

medlemmar 

23 februari sista dag för S-föreningar att nominera till Fonus distriktsråd 

23 februari sista dag för S-föreningar att nominera till ABF styrelse 

23 februari Tillfälle 1 – studiecirkel i Socialdemokrati, Medlemsutbildning för alla medlemmar 

24 februari Manifestation mot Rysslands krig i Ukraina, 16:00, torget i Skellefteå, för alla. 

MARS 

5 mars Intresseanmälan uppdrag som Politisk sekreterare, 1 år, se handlingar på 

rosenforalla.se 

13 mars 18:30 Årsmöte, Medlefors 

17 mars årets första Idépub 

17 mars sista datum nominera till Hovrätten, Kammarrätten och Förvaltningsrätten för nästa 

mandatperiod. Här hittar du handlingarna. 

17 mars sista dag för föreningarna att lämna respons på Reglemente  

23 mars Sista dag för fyllnadsnominering till Tingsrätten efter Lilian Westerlund Parbring 

23 mars Sista dag för fyllnadsnominering till Förvaltningsrätten efter Kjell Norén 

 

 

 

APRIL 

https://rosenforalla.se/rosenforalla/minaorganisationer/filer.4.10bf961416d1fbda0541aeeb.html?folder=19.3f06add218529ebfe3b35ef
https://rosenforalla.se/rosenforalla/minaorganisationer/filer.4.10bf961416d1fbda0541aeeb.html?file=18.309e7af91864a7476366d6
https://rosenforalla.se/rosenforalla/minaorganisationer/filer.4.10bf961416d1fbda0541aeeb.html?folder=19.3f06add218529ebfe3b980a


 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

1-2 april Distriktskonferens, Medlefors (gäller valda ombud) 

17 april 18:30 Repskap, Medlefors  

17 april sista dag för föreningarna att lämna respons på Partiprogrammet  

22 april sista dag nominera till Tingsrätten för nästa mandatperiod 

27 april Tillfälle 2 – studiecirkel i Socialdemokrati, Medlemsutbildning för alla medlemmar 

MAJ 

15 maj 18:30 18:30 Repskap, Medlefors  

JUNI 

5 juni 18:30 Repskap (ev. ställs in) 

JULI 

3 juli -28 juli semesterstängt  

UTBILDNINGAR VIA PARTIET LOKALT OCH REGIONALT 



 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

 

https://socialdemokraterna.zoom.us/j/84337135341

