
 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

Hans Nyström får Brantingmedaljen. 

Örvikens s-förening har efter anhållan hos arbetarekommunen förärat Hans Nyström 

Brantingmedaljen. 

Den tilldelas Hans för långt, troget och förtjänstfullt partiarbete. 

Nedan följer några av de uppdrag Hans utfört och utför för partiets 

och arbetarrörelsens välgång.   

- Fackligt och politiskt ansluten sedan mitten av 60-talet. 

- Fackliga ordförandeuppdrag i omgångar 

- Ersättare AK-styrelsen i ett antal omgångar 

- Ordförande i s-föreningen under några decennier 

- Ständigt närvarande i fotarbetet med affischer, 

mötesverksamhet, utdelning av områdestidningar, lokala 

aktiviteter och 1:a maj-firanden 

- Framstående arbete i valstugan på torget under många val. 

Vi hoppas att medaljen ger Hans ytterligare kraft att fortsätta sin gärning i partiets tjänst. 

Samt att andra föreningar inspireras att uppmärksamma sina trotjänare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sossestudier.abfvasterbotten.se/


 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

MARS 

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

rosenforalla.se 

 13 mars 18:30 Årsmöte, Medlefors 

 17 mars 18:30-20:30 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) 

 19 mars sista dagen för föreningarna att nominera till Medlefors årsmöte. 

 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 1 – 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  
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