
 

                                                  
                                                          

 
                                                                               
 
 

  

I detta nummer: 

 

 

Alla hjärtligt 
Välkomna till 
medlemsmöte den 
18 sept.  
Klockan 18 på 
Folkets hus.  
Tema: 
Regionpolitik 
 
Öppet hus och 
kyrkovalsaktivitet 
Den 2 september! 
 
Bondens och 
skogens dag på 
Backamo 2-3 
september! 
 
Nomineringar 
Till riksdag, region 
och gruppledare, 
senast 30 augusti! 
Obs förlängt 
datum för 
inlämnande! 
 
 

Uddevalla 20170814 

Hoppas att alla har haft en 

härlig sommarledighet och 

återkommer med ny energi 

och kraft i höstens 

partiarbete.  

Det är snart dags för valarbete 

igen och första tillfället till 

engagemang är den 2 

september. Då har det nya 

partidistriktet invigning av 

sina lokaler i Folkets hus och 

vi har utåtriktade aktiviteter i 

stan, med fokus på kyrkovalet. 

Den 2 och 3 september är det 

också Bondens och skogens 

dag på Backamo. Där behövs 

många medverkande för att 

täcka bemanning av vårt tält. 

Anmäl er på den länk som 

distriktet skickar ut.   

Vill också påminna alla att det 

är dags att nominera till 

Riksdagslistan, Regionlistan 

och naturligtvis till alla 

kommunala uppdrag. Glöm 

inte att tillfråga de ni vill 

nominera och skicka gärna in 

så snart ni kan även om 

nomineringstiderna inte har 

gått ut än.  

Valberedningen kommer, som 

vid förra valet, att titta på 

deltagande i partiarbetet som 

en viktig förutsättning för att 

få förtroendeuppdrag.  

Det är ju i vardagen som 

Ordförande har ordet 
 

partiet verkar och lägger grunden 

för hur det går i de allmänna 

valen. Vi behövs alla för att nå ett 

bra valresultat!  

Hoppas att vi ses i partiarbetet 

under hösten. 

  

Anna-Lena Heydar 

Ordförande Uddevalla 

Arbetarekommun 

Socialdemokraterna 

I Uddevalla 

Göteborgsvägen 11 

451 42 UDDEVALLA 

Socialdemokraterna.se/uddevalla 

Facebook.com/siuddevalla 

 

 

 

KURIREN 
 
Nummer  5 
 2017 



 

 

 
 
Kommande möten 
 
20 augusti Utomhusbio och Pride 
30 augusti - nomineringar 
till riksdag/regionlistor/gruppledare 
2 september Öppet hus 
2-3 september Bondens och  
Skogens dag, Backamo 
4 sept ordförandeträff 
18 september medlemsmöte 
16 oktober medlemsmöte 
13 nov ordförandeträff 
20 november rep skap 
30 november – nomineringar 
till fullmäktigelistan 

 
 
 
  

 

 
Inbjudan 
  

Medlemsmöte  
äger rum den 
 

18 september klockan 18 - 20.30 
Folkets Hus lokal Fossum 

 

Tema Regionpolitik 
 

Karin Engdahl, regionråd, presenterar förslag 

till socialdemokratisk politisk handlingsplan 

inför Valrörelsen.  

 

Alla medlemmar hälsas 

välkomna! 
 

Vi bjuder på tilltugg och dryck.   

 

Styrelsen  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
Vill du att något ska finnas med? Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se 
 
 
Dags för nomineringar 
 
Nomineringstider  
Senast 30/8 2017 nominering till riksdag och region samt gruppledare i kommunala nämnder och styrelser-  -  
Senast 30/11 2017 nomineringar till kommunfullmäktigelistan  
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.  
 
 

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

Ordförandeträffar 

4 september och 13 november kl 

18  på expeditionen, Folkets hus.  

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

                                                               
Aktiviteter i kalendern 

Pridefest  Samling i 

Margretegärdeparken 

klockan 10. Ansvariga 

Kultur och fritidsnämnden 

Utomhusbio  20 augusti  

ansvariga kommunals s-

klubb 

 

 

 

Kalendarium 

 
Öppet hus med invigning  
Välkommen till invigningen av Socialdemokraterna i 

Fyrbodals lokaler  

Tid  2 September klockan 11-13 

Plats  Folkets hus Göteborgsvägen 11 

Vi bjuder på Kaffe och Tårta  

Klockan 11.30 invigningstalar ordförande Jörgen Hellman 

Möt våra Riksdags- och Regionpolitiker 

O.S.A: senast den 30 augusti till 

maud.bengtsson@socialdemokraterna.se eller 070-5432717 

Välkommen! 

Socialdemokraterna framtidspartiet i Fyrbodal 
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