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VÅRT PARTILLE 
S-information nummer 7, 2018  

 
Aktuellt 
Röstningen på ombud till partikongressen är 
avslutad. 
Under två veckors tid har betalande medlemmar i 
Göteborgsområdets partidistrikt kunnat rösta på 
vilka kandidater som ska få representera vårt 
partidistrikt på partikongressen 2019 och 
röstningen är nu avslutad. 26 kandidater ställde 
upp och av dessa skulle 9 personer utses till 
ombud. 
Extra roligt då Partille arbetarekommun har fått tre 
ombud! 

Resultatet av omröstningen blev att följande åker 
som GOS-ombud: 

Ombud 
Jim Aleberg, Ale 
Paula Örn, Ale 
Elpida Georgitsi, Mölndal 
Anton César, Alingsås 
Eva Carlsson, Partille 
Patrik Linde, Härryda 
Tina Hansen, Partille 
Melisa Nilsson, Stenungsund  
Katarina Bosetti Kristoffersson, Partille 

Ersättare 
Lena Orstadius, Ale 
Renée Norgren Jeryd 
Delegationsledare kommer att utses av 
distriktsstyrelsen den 5 december. 

Det är den 22-24 mars 2019 som Socialdemokraternas 
40:e ordinarie partikongress genomförs på Conventum 
i Örebro. 
Kongressen kommer att främst behandla två 
programtexter: Kompetensförsörjning och 
omställning samt Organisatoriskt reformprogram. 
Kongressen kommer även prata om sjukvård och EU-
val. 

Medlemsmöten 
Under 2019 kommer vi att fortsätta med 
månadsvisa medlemsmöten med uppehåll juli och 
augusti. 
Passa på att boka in följande datum i din kalender: 

Datum  Tid   Plats   Tema  
22 jan  18.00  Kulturum   Miljö    
4 feb  18.00  Kulturum  Bostads-  
          politik 
9 mars  11.00  Folkets hus  Årsmöte 
15 april  18.00  Kulurum  EU-val 
1 maj  11.00  Stadsparken 1:a maj firande 
6 juni  15.00  Kåsjön   Sommar-  
          avslutning 

Med reservation för ändringar. 

Partille A-radio
Närradiosändningar 

/ FM 88.0: 
Lördagar 14:30-16:00 med repris 

på torsdagar 16:30-18:00
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Studier 
För att påverka politiken behövs kunskap, och för 
att förändra samhället behövs styrka. En viktig del 
av Socialdemokraternas verksamhet är att 
medlemmar bildar ny kunskap, växer och 
utvecklas som människa tillsammans med andra.  
  Alla medlemmar, oavsett hur länge en varit 
medlem, ska erbjudas möjlighet att gå 
Grundläggande Medlemsutbildning och 
Medlemsutbildning, fortsättning.  
Vi kommer att köra en lokal medlemsutbildning i 
Partille under våren 2019 så ha utkik i på 
hemsidan och Vårt Partille för mer information om 
kommande utbildningar. 

Har du tips, idéer eller önskemål kring studier, 
kontakta arbetarkommuns studieorganisatör 
Robert Nilsson på robbans.rn@gmail.com 

Kommande aktiviteter  
Datum  Tid  Aktivitet 
5 dec   18.00 Utbildningsnämnd  
6 dec   10.00 Veteranträff  
6 dec   18.00 Kultur och fritidsnämnd  
6 dec   18.00 Vård och omsorg  
6 dec   18.00 Fullmäktigegrupp 
8 dec  11.00 Arbetsgrupp      
                     valanalys 
10 dec  18.30 Kommunfullmäktige 
11 dec  18.00 Social och arbetsnämnd 
12 dec  16.00 Bygg och Miljö 
8 jan  18.00 Social och arbetsnämnd 
9 jan  18.00 Valanalys arbetsgrupp 
10 jan  18.00 AK-styrelse med föreningar  
14 jan  18.00 Nya medlemmar 

15 jan  14.00 Kommunstyrelse 
16 jan  18.00 Utbildningsnämnd  
16 jan  18.00 Vård och omsorg 

Ordförande har ordet 
Julen börjar närma sig med stormsteg vi lägger nu 
ett intensiv och händelserikt år med många 
aktiviteter och en intesiv valrörelse bakom oss. 
   
Nu har vi ytterligare ett valår framför oss, den 26 
maj 2019 är det val till Europaparlamentet. 
Men innan ett valår till och kommande partiarbete 
vill jag tacka för ert engagemang och alla 
klokskaper ni bidragit med på möten, samtal, mail 
och inlägg på sociala medier det gångna året!  

Jag hoppas att ni alla får njuta 
av en fin jul och nyårshelg. 
Jag önskar er en god jul och 
ett riktigt gott nytt år! 

Jag vill passa på att skicka ett 
stor tack till alla som skickat 

uppmuntande sms och gratulationer till platsen 
som ombud på partikongressen! 

Juliga Häl(s)ningar 
Katarina Bosetti Kristoffersson 

Ordförande i Partille 
Arbetarekommun

Följ socialdemokraterna i 
Partille på  

Instagram och Facebook  
 

Socialdemokraterna Partille  
Galoppvägen 2a 433 33 Partille 

Mail: sap.partille@gmail.com 
Tel: 031-44 57 16 
Mob: 0733-295348  
Facebook: medlemmar i socialdemokraterna partille 
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