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Nu börjar det kännas att
Valåret 2018 närmar sig med
stormsteg.
Arbetarekommunens
nomineringar till
Riksdagslistan och
Regionfullmäktigelistan ska
beslutas och skickas in till
partidistriktets valberedning.
Valplaner ska antas både på
arbetarekommunens
representantskapsmöte och
partidistriktets höstmöte i
november.
Senast den sista november ska
nomineringar till
kommunfullmäktigelistan
skickas in till valberedningen.
Valförberedelserna är i full
gång och det ligger en
förväntan i luften.
Opinionssiffrorna kommer att
gå upp och ner under
kampanjens gång. Det vet vi
av erfarenhet. Känslan är ändå
att vi har medgång och det
känns skönt att gå in i en
valrörelse med positiva siffror
i ryggen.
På det kommunala planet drar
flera större projekt igång och
det kommer att synas rent
fysiskt att vi bygger och
utvecklar Uddevalla. Nytt
badhus och en större
ombyggnation av Kungsgatan
startar under våren.

Hasselbackstrappan och ytan
framför Hasselbackshuset har
redan påbörjats. Sommaren 2018
blir Norra Hamngatan en gågata
med uteserveringar och
aktiviteter. Ett litet torg kommer
att ta form vid kvarteret
Sundberg, som nu bebyggs med
bostäder och verksamhetslokaler.
Länsförsäkringar flyttar in i nya
lokaler i kvarteret EOL, mellan
Pingstkyrkan och
Secondhandbutiken.
Området mellan Skeppsviken och
Lindesnäs vidareutvecklas till ett
område för rekreation och
friluftsliv.
Vi kan bocka av många av
punkterna i det kommunala
handlingsprogram för 2014-18.
På årsmötet den 10 mars 2018 ska
vi anta det nya kommunala
handlingsprogrammet för 2019-22.
Hoppas att ni tar chansen och
bidrar till att det blir lika väl
genomtänkt som det gamla.
Vi ses i partiarbetet under hösten.
Anna-Lena Heydar
Ordförande Uddevalla
Arbetarekommun

Kommande möten
7 november ombudsträff inställt!
11 november höstmöte distriktet
13 nov ordförandeträff
20 november rep skap
30 november – sista nomineringsdag
till fullmäktigelistan
2 december regionaktivitet i stan
9 december gammaldags jultorg
6 januari Julgransfest
10 mars Årsmöte

Kallelse till

Representantskap
20 november klockan 18 - 20.30
Folkets Hus lokal Fossum
Dagordning

7. Förslag till hantering av
motioner och
nomineringar till
Fyrbodals partidistrikt;
Motioner ska lämnas in till
arbetarekommunen senast
den 30/11 2017.
Motionerna hanteras sedan
av styrelsen och skickas in
till partidistriktet för beslut på
partidistriktskongressen den
24/3 2018.
Nomineringar till
partidistriktet görs av
arbetarekommunens
styrelse.

1. Öppnande
2. Val av justerare
3. Verksamhetsplan och Budget för 2018
4. Valplan 2018
5. Valberedningens förslag till Nomineringar till
Riksdagslistan
6. Valberedningens förslag till Nomineringar till
Regionlistan
7. Förslag till hantering av motioner och
nomineringar till Fyrbodals partidistrikt
8. Avslutning

Alla medlemmar hälsas
välkomna!
Vi bjuder på tilltugg och dryck.

Styrelsen
Verksamhetsplan, valplan, budget och valberedningens förslag kommer skickas
ut till representantskapet per mail och finns på mötet den 20/11.

Kalendarium
Ordförandeträff
13 november kl 18 på expeditionen, Folkets hus
………………………………………………………………………………………………………………

7 november klockan 18 Ombudsmöte inför Distriktets höstmöte på Folkets hus i Uddevalla.
10 november Höstmöte Fyrbodals Partidistrikt i Uddevalla Folkets hus.
19 november klockan 14 är det 100-årsjubileumsfest för Herrestads och Skredsviks socialdemokratiska
föreningar på Smedseröds Folkets hus. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.
OSA till anna-lena.heydar@hotmail.com senast veckan innan för planering.
Kjell Aronsson underhåller. Allsång och andra trevliga inslag.
Rosen bjuder in till medlemsträff med JUL tema
OBS Fredagen den 1 december kl 17:30-19:30 ca
Plats: HSO lokalen gamla Kapple sjukhem ingång från nedre gaveln.
Förtäring Jultallrik kaffe m.m.
Med vänlig hälsning Styrelsen
Inbjudan till medlemsmöte med Norra S-föreningen!
Både medlemmar i Norra S-föreningen och andra S-föreningar är välkomna.
Onsdag 29 november klockan 18.30 har Norra S-föreningen sitt nästa medlemsmöte. Vi ses i PRO-lokalen på
Skogslyckans torg. På mötet kommer vi att gästas av Peter Svernling som är kommunpolis i Uddevalla. Han
kommer att berätta om hur Polisen jobbar i allmänhet och i Uddevalla i synnerhet med att arbeta
förebyggande och med att utreda brott. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till Peter.
På mötet kommer vi också att anta stadgar för vår S-förening. Styrelsens förslag är att medlemsmötet antar de
stadgar som är normalstadgar för S-förening som är antagna av partikongressen 2017. Se texten nedan.
Mötet kommer också att besluta om nominering av kandidater till kommunfullmäktigelistan. Fundera inför
mötet om det är någon du vill nominera. Tillfråga personen först. Du kanske själv vill ställa upp på
kommunfullmäktigelistan. Tveka inte att säga det.
Det kommer att bjudas på fika. Hoppas att vi ses!
> Hälsningar
> Karin Engdahl
> Ordförande Norra s-föreningen
> 0709-102907

Vill du att något ska finnas med i Kuriren? Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se
Nomineringstider
Senast 30/11 2017 nomineringar till kommunfullmäktigelistan
Senast den 28/2 2018 nomineringar till Västra götalandsregionens nämnder och styrelser.
Senast 30/4 2018 nomineringar till nämnder, styrelser, stiftelser i kommunen
Beslut kommer att fattas i representantskapet
Riksdag och region - 20/11 2017 för vidare beredning inför distriktskongressen 2018.
Kommunfullmäktigelista - årsmöte 2018
Nämnder och styrelser – hösten 2018

Alla föreningar och klubbar uppmanas att tillse att alla nominerade är tillfrågade.
Föreningarna förväntas också att rangordna sina kandidater om det finns flera.
Nomineringar skickas till anna-lena.heydar@uddevalla.se eller uddevalla@socialdemokraterna.se
Eller läggs i ett kuvert på vårt kontor i Folkets hus till Valberedningen för externa val senast ovan
nämnda datum.

