
 

                                                  
                                                          

 
                                                                               
 
 

  

I detta nummer: 

 

Representantskap 
19 februari kl 18 
Folkets hus, 
Fossum 
Evert Svensson  
Berättar om sin nya 
bok.  
 
 
 

•OBS! 
 
Kallelse  
Årsmöte 10/3  
Folkets hus 
 
 

  

Uddevalla 20170206 

Vill börja med att tacka 

alla som var med och 

möjliggjorde årets 

julfest. Speciellt alla som 

packade påsar, serverade 

kaffe, sålde lotter och såg 

till att arbetet flöt på. 

Utan dem hade vi inte 

klarat det.  

Det är mycket som 

händer just nu. 

Valberedningsarbete, 

arbete med det 

kommunala 

handlingsprogrammet för 

nästa mandatperiod, 

årsmöten i alla 

föreningar, klubbar och 

arbetarkommunen, 

distriktskonferens och 

mycket mera.  

Vi börjar förbereda oss 

inför valarbetet som 

måste dra igång redan 

före sommaren. Valdagen 

är den 9e september. Det 

innebär att 

sommarledigheten blir 

kortare för de som strå på 

våra listor.  

Det är naturligtvis så att 

ingen kan göra allt, men 

alla kan göra något. Våra 

valledare Alf Gillberg och 

Sebastian Grip Nilsson, 

presenterar sig i denna 

Kuriren. De kommer att 

Ordförande har ordet 
 

ha en nyckelroll med att 

planera och arrangera allt 

valarbete, men de 

behöver också stöttning 

från alla oss andra.  

Hoppas att alla känner sig 

laddade inför valarbetet 

och att träffa väljare 

under våren och ända 

fram till den 9 

september. Det kommer 

att bli tufft arbete, men 

vi ska också ha roligt 

tillsammans.  

Nu närmast ligger 

årsmöten på schemat och 

arbetarkommunens 

årsmöte närmar sig med 

stormsteg. Det är mycket 

som ska klaras av inför 

årsmötet.  

Kommunfullmäktigelistan 

och det kommunala 

handlingsprogrammet ska 

antas liksom alla 

sedvanliga 

årsmöteshandlingar. 

Styrelsens förhoppning är 

att handlingsprogrammet, 

liksom listan ska kunna 

skickas ut i god tid. 

Handlingsprogrammet 

kommer att behandlas av 

styrelsen och skickas ut 

till alla ordförande denna 

vecka. Förhoppningsvis 

kan alla föreningar och 

klubbar behandla det på 

sina årsmöten.  

Hoppas också att många 

kommer till nästa 

Representantskap som 

äger rum den 19 februari. 

Då kommer Evert 

Svensson att inleda med 

att prata om sin nya bok. 

Vi ska också fatta beslut 

om ombud till 

distrikskongress och 

höstmöte.  

 

 

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  1 
 2018 



 

 

 
 
Kommande möten 
 
19 februari repskap 
28 februari sista dag för  
Motioner till ak årsmöte 
10 mars ak årsmöte 
20 mars ombudsmöte 
24 mars distriktskongress 
7 april valarbetarutbildning  
16 april kl 17 ordförandeträff 
16 april medlemsmöte 
16-30 april vårkampanj 
1 maj 

 
 
 

Skredsviks  
socialdemokratiska 
Kvinnoklubb  
Firar 60 år 
 
Söndag 25/2 kl  
Smedseröds Folkets hus 
 
Först årsmöte med  
Sedvanliga handlingar 
Klockan 14.00 
 
Festligheterna börjar  
Klockan 16.00  
Vi bjuder på mat, kaffe  
och tårta. 
Kulturinslag 
 
Vill ni vara med och  
fira tillsammans med oss? 
 
Anmälan till; 
 
Carina Antonsson 
0705597383 
carina.antonsson@ uddevalla.se 
 

 

Kallelse 

Årsmöte för arbetarekommunen i Uddevalla 

Den 10 mars klockan 10-15  

Folkets Hus, Fossum  

Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas ut till alla ombud och finns att hämta  

på expeditionen veckan före årsmötet  

 
 

 Representantskapsmöte 

19 Februari kl 18 

Folkets hus, Fossum 
Möte inleds av Evert Svensson, före detta Riksdagsledamot och 
författare av flera böcker om Palestina. Han kommer att 
presentera (och sälja) sin nya bok; 

Mitt namn är Evert – folkvald med förtroende  

Efter att läst ”Mitt namn är Evert” är jag djupt imponerad. För lång tid framåt blir det 
viktigt att det finns pålitliga källor att gå tillbaka till för att förstå det moderna Sveriges 
framväxt.    Ingvar Carlsson f.d. Statsminister 

På dagordningen; 

- Öppnande 

- Val av justerare 

- Val av ombud till distriktskongress och höstmöte  

- Aktuella politiska frågor från Kommun, Region och 
Riksdag 

- Avslutning  

Styrelsen  

 

 



 

 
 
Föreläsning om Olof Palmes internationella gärning  
Onsdag 28 febr kl 13 – 14.30 A-salen Folkets Hus 

Sydafrikanen Mukanda Mabonso Mulemfo, lärare och och författare med god kännedom om 

Sverige, har tagit initiativ till att informera ungdomar i både Sydafrika och Sverige om Olof 

Palmes internationella gärning och hans betydelse för ex kampen mot apartheid i Sydafrika. 

Han har bildat stiftelsen Olof Palme Youth Education Initiative med syfte att ordna 

föreläsningar i båda länderna. Här i Uddevalla är alla gymnasieelever inbjudna. Förutom 

kortare musikunderhållning av en afrikansk grupp från Gbg kommer Alf Gillberg, som haft 

kontakt med mr Mulemfo sedan i höstas och honom behjälplig med kontakter till en rad 

arbetarekommuner för kommande föreläsningar, att inleda föreläsningen med en 

introduktion liksom berätta lite om sina möten med Palme. 

Mr Mulemfos föreläsning hålls på engelska. 

Partivän – välkommen du också. Arbetarekommunen och ABF står som arrangör. 

 
Årsmöten 
 
S-Fakt  13 februari kl 17 på ak expedition.  
Skredsviks s-förening  18 februari   
Transports s-förening 6 mars  
Skredsviks s-kvinnor  se separat annons  
Kommunals s-förening 19 februari  
IFMetall s-förening 26 februari  
Veteranerna 21 februari  
Ljungskile s-förening 15 februari 
Tro och solidaritet 10 februari (annons i 7Dagar) 
 
 

 
 

 
  

 

"Vi har en vision för 
framtiden. Alla ska kunna 

leva ett bättre liv, känna 

frihet och framtidstro. 

Därför investerar vi i fler 

jobb och en bättre 

skola.” 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa nummer av Kuriren har stoppdatum 8 mars. Vill du att något ska finnas med? 

Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se 

 

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

Ordförandeträffar  

16 april   kl 17 på 

expeditionen, Folkets hus.  

1 oktober kl 18  

5 november kl 18  

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

 

Arbetarkommunens 

Årsmöte äger  rum  den 

10 mars   kl 18,  Fossum 

i Folkets hus 

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

 

 

Information från valledarna 

Partivänner! 

Planeringen av aktiviteterna tar allt mer form nu; vissa av dem har vi 

redan börjat genomföra. Som alltid i vårt parti är det genuina 

folkrörelsearbetet viktigt för oss – häri ligger volymen att nå så 

många medborgare/väljare som möjligt – som vanligt med 

ambitionen att nå fler än något annat parti förstås! Här kommer 

några konkreta punkter och tillfällen av aktiviteter (allt följer ramen 

inom valplanen som vi presenterade för repskapet i november) 

Febr Valledarkonferenser (tills med Ak-ordf, distrstyr, LO) inom 

distriktet. Med partiet centralt, som Alf och Sebastian deltar i 

Mars Utåtriktat på stan. AK:s årsmöte. Troligen utdelning av en 

folder, större upplaga 

April 18 och 24 dörrknackning i utvalda områden, 21:a 

Superkampanjlördag på stan samt Skogslyckan och Ljungskile. 28:e 

torgmöte Hallmans hörna 

Övrigt:  Argumentsamling – börjar snart skickas ut till alla 

medlemmar som vi når med mejl (kan också fås på papper om du hör 

av dig) Både kommunalpolitiska och centrala frågor – frågor som vi 

gett svar på under varje gruppmöte med fullmäktigegruppen. Tanken 

är förstås att ni alla kan hjälpa till att ”ge svar på tal vid behov” 

Utdelare av valmaterial Vi behöver många som hjälper till att dela ut 
de foldrar/valmaterial som vi vill nå väljarna/olika grupper med. 
Värdefullt om just du kan ta en bunt, kanske bara 25 st ex, för 
utdelning hushåll i din närhet. Anmäl dig på denna lista hos din S-
förening, eller kontakta Sebastian Grip Nilsson,tel 070-410 12 38, 
mejl sebastian.grip@uddevalla.se 

”Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något” 

Bästa hälsningar Alf Gillberg och Sebastian Grip Nilsson, Valledare 
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