
 

                                                  
                                                          

 
                                                                               
 
 

  

I detta nummer: 

 
 
 
Årsmöte 20/3  
klockan 18  
Fossum  Folkets 
hus 
 
 
OBS!!  

Medlemsmöte 
april flyttas 
till torsdagen 
20 april kl 18! 
  

Uddevalla 20170303 

Ingen har väl undgått att 

läsa om Moderaternas ras 

i opinionsmätningarna på 

senare tid. Det kan ju 

kännas skönt för oss, men 

vi måste akta oss för att 

tro att valet är vunnet.  

Det finns en stor 

väljargrupp som har 

röstat på SD och de 

känner sig svikna av oss 

politiker och samhället i 

stort. Många av dem har 

varit våra väljare. Många 

av dem är människor med 

som hoppas på  

Vårens alla årsmöten har 

snart genomförts. Det är 

roligt att få komma ut i 

föreningar och klubbar för 

att sitta ordförande på 

årsmöten. Diskussioner 

och engagemang finns det 

verkligen gott om. Det 

bådar gott inför nästa val. 

Vi behöver sätta ihop vår 

valorganisation snarast 

och bestämma 

aktiviteter, arrangemang 

och allt annat som en 

valrörelse innehåller. 

Vi ska besluta om våra 

vallistor. Det kräver att 

alla föreningar och 

klubbar påbörjar sitt 

arbete med att tillfråga, 

informera och nominera.  

Ordförande har ordet 
 

Glöm inte att prata med 

alla medlemmar om de 

vill bli nominerade till 

uppdrag inom kommun, 

region och riksdag. Det är 

viktigt att tillfråga alla 

nominerade och att ge 

dem en god bild av vad 

de kan vänta sig om de 

ställer upp för 

nominering.  

Listan till 

kyrkofullmäktige i 

Uddevalla kommer 

beslutas om på årsmötet 

den 20 mars.  

Kyrkovalet blir lite av en 

generalrepetition inför 

2018 års valrörelse. 

Distriktet kommer att 

bistå med material inför 

kyrkovalet och 

arbetarkommunens 

aktivitetsgrupp kommer 

att kalla till insatser där 

både kyrkopolitiker och 

andra medlemmar inbjuds 

att delta.  

Under det senaste 

halvåret har det varit lite 

stökigt och svårarbetat i 

våra lokaler på Folkets 

hus. Bohusläns 

partidistrikt har flyttat 

och under april månad 

kommer vårt nya 

Fyrbodals partidistrikt att 

flytta in.  

Uddevalla 

arbetarkommun och 

föreningarna har inte haft 

tillgång till den vanliga 

servicen; kopiering, 

utskick, internet mm och 

det har blivit en del saker 

som fallit mellan 

stolarna. 

Vi hoppas och tror att 

arbetet kommer igång 

som vanligt igen efter 

sommaruppehållet. 

Styrelsen hoppas att alla 

medlemmar har lite 

överseende med strul och 

oordning under denna 

period.  

Väl mött på vårens 

aktiviteter.  

Anna-Lena Heydar 

Ordförande Uddevalla 

Arbetarekommun 

Socialdemokraterna 

I Uddevalla 

Göteborgsvägen 11 

451 42 UDDEVALLA 

Socialdemokraterna.se/uddevalla 

Facebook.com/siuddevalla 

 

 

 

KURIREN 
 
Nummer  2 
 2017 



 

 

 
 
Kommande möten 
20 mars ak årsmöte 
28 mars ombudsmöte 
1 april distriktskongress 
20 april medlemsmöte 
24 april ordförandeträff 
18-30 april vårkampanj 
1 maj 
15 maj medlemsmöte 
6 juni strandjoggen 

4 sept ordförandeträff 
13 nov ordförandeträff 
 
 
 
 
  

 

  

Kallelse 
  
 

Årsmöte för socialdemokratiska 

arbetarkommunen i Uddevalla äger 

rum den 
 

20 mars klockan 18 - 

20.30 

Folkets Hus lokal Fossum 
  

Sång och musik av Alf och Louise 

Vi bjuder på tårta  

Alla medlemmar hälsas 

välkomna! 

 Årsmöteshandlingar skickas per mail till de 

representantskapsledamöter som föreningarna har 

anmält.  
Övriga får handlingar vid mötet.  

 

Varmt välkomna!  

Styrelsen  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glöm inte att skicka in information om era medlemsaktiviteter  
     

 
Vill du att något ska finnas med? Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se 

 
 
 
 
Utgivningsdatum kan inte anges exakt eftersom det bygger 
på ideellt arbete men den första veckan i varje månad 
förutom sommaruppehåll – juni till augusti – gäller.  
 
 
 

----------------------------- 

Ordförandeträffar 24 april, 

4 september och 13 

november kl 18  på 

expeditionen, Folkets hus.  

---------------------- 

SAP VETERANs 
kommande möten 
  
10 april besöker vi RADIO 
VÄST klockan 14, Peter 
Sundblad tar emot och 
berättar om 
radiostationens 
verksamhet. 
  
15 maj tar vi emot Peter 
Svernling, Polisen, lokal ej 
fastställd. 
                                                              
Träff med 
politikutvecklings-gruppen 

Kalendarium 

 

Arbetarkommun
ens Årsmöte 
äger  rum  den 
20 mars   kl 18,  
Fossum i Folkets 
hus 

--------------------------- 

 

 

 

regionpolitik 
 torsdag 16 mars klockan 
18:00 i ABF:s lokaler på 
Göteborgsvägen 7.  
Kom gärna med i denna 
studiecirkel där vi lär oss 
mer om regionpolitik och 
tillsammans utvecklar nya 
idéer. 16 mars kommer 
Carina Åström att berätta 
om NU-sjukvårdens 
historia och utmaningar 
idag och i framtiden. En 
genomgång kommer att 
ges över Västra 
Götalandsregionens 
verksamheter. 
 
Välkomna! 
 
Karin Engdahl, 

cirkelledare och regionråd 

i Västra 

Götalandsregionen 

OBS!  

Medlemsmötet i april 

kommer inte att äga rum 

på annandag påsk utan 

torsdagen 20 april kl 18. 

En presentation av den 

kommunala budgeten 

kommer står på 

dagordningen.   

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagordning vid årsmöte  

Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun  

20  mars 2017 
 
1. Mötets öppnande 

 

2. Fastställande av dagordning 

 

3. Val av mötesfunktionärer 

    Ordförande  

    Sekreterare 

    Två protokollsjusterare 

    Två rösträknare 

 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

 

5. Revisorernas yttrande 

 

6. Fråga om ansvarsfrihet 

 

7. Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 

 

8. Val 

A ordförande för 2 år 

B 4 ledamöter 2 år  

C 3 ersättare för 1 år 

D 3 revisorer för 1 år 

E 3 revisorsersättare för 1 år 

F Fanbärare för 1 år 

G Fanbärare ersättare för 1 år 

H Ombud till FN-föreningen  

I Ombud till Föreningen Norden 3 st för 1 år 

J Val av valberedning för 1 år 

 

9. Behandling av motioner  

 

10. Valberedningens förslag till ombud på Partidistriktskongressen 

 

11. Kyrkofullmäktigelistan för Uddevalla 

 

12. Avslutning 
 

Verksamhetsberättelse  läggs på hemsidan och alla handlingar kommer att finnas i pappersformat vid mötet.  

Vi ber om överseende för att vi inte kan ha öppet för avhämtning på våra lokaler som vanligt.  

  


