
 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

Just nu pågår nomineringar till nämndeman inom rättsväsendet. Är du intresserad av 

uppdrag som nämndeman inom Hovrätt, Kammarrätt, Förvaltningsrätt eller Tingsrätt 

kontakta din förening och informera dem om ditt intresse! 

Är du osäker på vilken förening du tillhör så kan du höra av dig till expeditionen så får du 

kontaktuppgifter.  

SISTA DAG 5 MARS 

Nu har du chansen till ett mycket spännande uppdrag. Du kommer ha ett stort inflytande på 

bilden av socialdemokratisk politik i Sverige.  

Viktigt du läser igenom roll beskrivningen som du hittar här!. Logga in på rosenforalla.se. 

Sista dag att skicka in din intresseanmälan är den 5 mars och beslut fattas av styrelsen den 

27 mars.  

Mejla ditt intresse till skelleftea@socialdemokraterna.se! 

FEBRUARI 

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

 23 februari sista dag för S-föreningar att nominera till AK rörande 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  

(Obs! förlängd remisstid) 

https://rosenforalla.se/rosenforalla/minagrupper/filer.4.10bf961416d1fbda0541aeeb.html?file=18.309e7af91864a7476366d6
mailto:skelleftea@socialdemokraterna.se
https://www.fonus.se/om-fonuskoncernen/medlemmar/nominera/
https://rosenforalla.se/rosenforalla/minagrupper/filer.4.10bf961416d1fbda0541aeeb.html?file=18.3f06add218529ebfe3b9c4e
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 

 23 mars Sista dag för fyllnadsnominering till Tingsrätten efter Lilian Westerlund 

Parbring 

 23 mars Sista dag för fyllnadsnominering till Förvaltningsrätten efter Kjell Norén 

 26 mars sista dag för S-föreningarna att beställa första majmärken.  

APRIL 

 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  

(Obs! förlängd remisstid) 

 22 april sista dag nominera till Tingsrätten för nästa mandatperiod 

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

medlemmar 

MAJ 

 1 maj, arbetarrörelsens dag, mer information kommer framöver 

 15 maj 18:30 18:30 Repskap, Medlefors  

JUNI 

 5 juni 18:30 Repskap (ev. ställs in) 

JULI 

 3 juli -28 juli semesterstängt  

 

 

https://sossestudier.abfvasterbotten.se/

