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Välkommen till vår  

 
Söndag den 22 januari kl. 12.00 – 14.00 i Sävedalens Folkets Hus 

- Dans kring granen med levande musik 
- Fika 
- Fiskdamm 

30: - för vuxna/gratis för medföljande barn.  

 

Hjärtligt välkomna till alla, även de som inte är medlemmar. 

Anmälan görs senast den 19 januari till Eva Magnusson, helst via e-post 
eva.magnusson@partille.se eller telefon 070-624 96 45.  

 

17 januari 18.00 träffas alla som vill vara med och diskutera nytt partiprogram. Mer 
information på nästa sida. 
________________________________________________________________________ 

”Ordförande har ordet” utgår i detta nummer. På nästa sida följer aktuell information. Om du 
inte har tillgång till internet och önskar mer information om någon av punkterna så hör av dig 
till Eva Magnusson, 070-624 96 45,eller kom ner till vår expedition på måndagar 17.00 – 19.00 
då vi försöker vara på plats. Det går också att ringa till expeditionen på 031-44 57 16, det 
finns möjlighet att prata in ett meddelande. 



Nummer 1 S-information Januari 2012 
 

2 

Hur skall vårt framtida partiprogram se ut?  

Arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram inför partikongressen 2013 har nu påbörjats. En 
programkommission har tillsatts och har kommit med sitt första diskussionsunderlag.  

På www.socialdemokraterna.se/Var-politik/ finns mer information. Som enskild medlem kan 
du lämna synpunkter senast 1 mars till programkommissionen@socialdeomkraterna.se. 

Hoppa på resan till framtiden med Partilinjen 

Så kallas Bohusläns partidistrikts studiesatsning under 2012. Mer information om det 
spännande utbudet och hör du gör för att anmäla dig finns i bilaga. 

Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg 

Under hösten startades en socialdemokratisk tankesmedja i Göteborg. De har producerat 
några intressanta rapporter. Läs mer på deras hemsida, www.tankeverksamheten.se 

Upptaktskonferens i Göteborg 21 januari 

Tomas Eneroth, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, medverkar. Arrangör är GOS 
(Socialdemokrater i Göteborgsområdet). 

Konferensen startar 10.00 i Folkets Hus, Järntorget, Göteborg. Mer information finns på 
Göteborgs arbetarekommuns hemsida, www.socialdemokraterna.se/goteborg. 

Dags att betala partiskatt 

Samtliga medlemmar som har förtroendeuppdrag i kommunen, kommunala bolag och/eller 
kyrkan skall betala 10 % av erhållna arvoden 2011 i partiskatt. Maxbelopp är 1.000:- 
(motsvarande 10.000:- i arvode) Ersättning för förlorad arbetsinkomst räknas inte in i 
underlaget.  

Senast 29 februari önskas partiskatten inbetald till vårt plusgiro 62 37 56-4. Obs! 
medlemsavgiften skall inte betalas till det plusgirot. Separat inbetalningskort kommer i 
januari/februari från partiet centralt. 

 

Enligt uppdrag 

 

Eva Magnusson 


