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Styrelsen: Katarina Bosetti Kristoffersson Ordförande, Thorbjörn Carlsson Vice 
ordförande, Isabelle Asadian Sekreterare, Eva Kristensen Kassör, Kerstin Nilsson 
Ledamot, Michael Jonasson Ledamot, Marie Raask ledamot, Daniel Dellenmark 
ledamot, Eva Carlsson Ledamot 

Verkställande utskott  
Katarina Bosetti Kristoffersson, Isabelle Asadian, Eva Kristensen, adjungerad Thorbjörn 
Carlsson 

Firmatecknare  
Ordförande och kassör var för sig.  

Revisorer  
Evert Svenningsson, Siv Skog Åström, Håkan Killius  

Revisorsersättare  
Zehaie Keleta, Tina Hansen, Karl-Olof Nilsson  

Fanbärare  
Martin Karlsson, ordinarie och Michael Jonasson, ersättare  

Materialförvaltare  
Michael Jonasson  

Ombud i Sävedalen Folkets hus  
Per-Åke Westlund, ordinarie, Marie Raask ersättare  

ABF:s representantskap  
Jan Norberg , ordinarie och Katarina Bosetti Kristoffersson, ersättare  

Ombud i Internationella folkhögskolan  
Zehaie Keleta  

Ombud i Folkteatern  
Eva Kristensen  

Valberedning för kommunala fyllnadsval  
Sammankallande KF gruppens ledare Per-Åke Westlund  
AK:s ordf, Katarina Bosetti Kristoffersson  
Kassör, Eva Kristensen  
Isabelle Asadian, Sekreterare 
Gruppledare KS Torbjörn Carlsson   
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Valberedning inför årsmötet 2020  
Sammankallande Martin Karlsson, Jerry Johansson, Marlene Segerson 

Expeditionen  
Galoppvägen 2A  
Expeditör: Marlene Segerson  

Medlemsstatistik  
Vid årets slut hade Partille Arbetarekommun 146 medlemmar.  

Representation  

Distriktsstyrelsen  
Daniel Kristoffersson  

Ombud i Västsvenska representantskapet  
Ersättare Eva Carlsson, Daniel Kristoffersson  

ABF:s Sydvästra Götalands styrelse  
Eva Kristensen  

ABF:s lokala sektion i Partille  
Eva Kristensen  
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Mötesverksamhet, utåtriktade aktiviteter och  
medlemsmöten.  

Styrelsemöten 
Under året har vi haft tio protokollförda styrelsemöten, dessa har genomförts digitalt pga 
pandemin. 
 
Medlemsmöten.  
Efter årsmötet den 14 mars så gick vi över till en helt digital verksamhet, vårens 
medlemsmöten ställdes in och under hösten har vi genomfört digitala medlemsmöten 
med tema USA-valet, kyrkovalet och vårt sedvanliga luciamöte. 

1 maj  
Firades digitalt i A-radion med tal av Thorbjörn Carlsson, Katarina Bosetti 
Kristoffersson och Jerry Johansson 
 

Information  

Medlemsinformation  
Vårt Partille årgång 46 har skickats ut fyra gånger med information om 
medlemsmöten, aktiviteter och aktuella frågor från politiken. Information sprids även 
på hemsidan och sociala medier som Facebook och Instagram.  
2020 så fick alla medlemmar en 1a maj hälsning med ett 1a maj märke. 

A-radion  
Under 2020 har vi sänt 38 direktsändningar på lördagar och dessa program har även 
repris sänds på torsdagen. Dessutom så har vi även våra sändningar i efterhand på 
hemsidan. Dessa är dock utan den fina musiken eftersom vi inte kan ha den med p g a 
rättighetsfrågor. 
 
 Genom att vi har fyra sändningsgrupper så har vi ett ganska skiftande utgångspunkt för 
våra sändningar och musik. Två grupper med Joakim Cederberg-Hake, Katarina Bosetti- 
Kristoffersson och Gunnel Alderholm, Evert Svenningsson, med Öjvind Pålsson som 
tekniker, från AK. En grupp från LO med Daniel Dellenmark och Jerry Johansson som 
programledare samt Ruben Malmström och Josef Akar från Göteborg har varit de 
sändande grupperna. 
Eftersom Partille Radios sändare på 88,0 Mhz når hela Göteborgsområdet så har vi 
många lyssnare i hela området. Därför är det ett viktigt informations möjlighet vi har 
genom våra sändningar. 
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Studieverksamhet  
Under 2020 så har vi genomfört:  
Bokcirkel Vad är socialdemokrati 
Temamöte om USA-valet 
Bokcirkel: Illa far landet 

Vår studieverksamhet sker i samverkan med ABF  
 
Arbetarekommunens veteraner  
Veteranerna I Partille Arbetarekommun har vi sedan valet 2002 träffat daglediga 
partivänner första torsdagen i varje månad. Detta år så har det inte varit möjligt att ses 
för att diskutera politik såväl kommunal, nationell, som utrikes.  
Nu hoppas vi på att vaccinet gör sitt och att vi återigen får träffas. 
 
LO-facken i Partille  
LO-facken Partilles styrelse: 
Ordförande: Jerry Johansson, Livs 
Ledamöter: Katarina Brännström, Kommunal väst 
Daniel Dellenmark, Seko 
Daniel Kristoffersson, IF Metall 
Tina Hansen IF metall.  
 
Styrelseledamöterna har nominerats av respektive förbundsavdelning/region och valts på LO 
distriktet i västs årsmöte. Två styrelsemöten genomfördes via Teams, den 18/5 och den 25/8.  

 

Aktiviteter 

 Alla fysiska aktiviteter ställdes in 2020 på grund av Corona pandemin 

 A-radiosändningarna har dock fortsatt där Jerry Johansson och Daniel Dellenmark har gjort 

dessa sändningar.  Under året avslutade Jerry sitt A-radio uppdrag.  Johan Johnsson, 

Elektrikerna och Jesper Jingsjö, Målarnas tog över tillsammans med Daniel.D  

Alla program lades ut på LO-facken Partilles facebook sida med musiken bortredigerad. 

1 maj tåget ställdes in 2020. Vid A-radions sändning 1:a maj höll LO-fackens ordförande Jerry 

Johansson ett tal.  

LO distriktet har under året haft några digitala möten angående LAS utredningen.  

Vid ett gemensamt möte med arbetarekommunen den 1 oktober diskuterades bla det 

kommande kyrkovalet där Jesper Eneroth var inbjuden som gäst. Tillsammans planerades inför 

de kommande gemensamma aktiviteterna såsom kyrkoval och Facklig-politisk verksamhet 

2021 
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Slutord  
 
Med denna årsberättelse vill styrelsen framföra sitt tack till alla som gjort det möjligt att 
genomföra de aktiviteter, möten och diskussioner som vi ändå lyckades genomföra. 

2020 har varit ett minst sagt speciellt år med en pandemi som satt världen ur spel 
Vi har inte kunnat träffas som vi är vana, tjöta på torg, vid möten över en kopp kaffe. 
Men det kommer tider igen då vi får göra allt det igen, när vi kan slänga käft, diskutera,                                   
dela klokskaper, fika och kramas. 
Där den nya medlemmen möter den som varit med länge, den yngre möter äldre och                             
delar med sig av sig själv. 
En del av oss har förlorat någon vi älskar, någon har börjat älska, en liten kotte föds,                                 
någon tar sina första steg, en annan  
Kriser, glädje, skratt, tårar, insikter, partikamrater, gemenskap, bildning och politik! 
TILLSAMMANS, Vi i socialdemokraterna är alltid tillsammans, starka tillsammans! 
När det känns ensamt, så tänk att i vår förening har du 140 vänner i olika åldrar, från 
olika delar av landet och världen här i vår arbetarekommun. 
Nu ser vi fram mot ett nytt år, med nya möjligheter och laddar inför ett kyrkoval och 
förberedelser inför valår 2022. 
 
Partille mars 2021  

 

Katarina Bosetti Kristoffersson Thorbjörn Carlsson  

 

Isabelle Asadian Eva Kristensen Daniel Dellenmark 

 

Marie Raask Michael Jonasson Eva Carlsson Kerstin Nilsson
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