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Ordförande har ordet

Sommar, bad, och kriser.
Världen fortsätter snurra på sitt märkliga sätt, sommaren inleddes av regeringskris, flera av oss började planera, rusta
för nyval, kanske hoppades jag personligen lite på det med.
Informationen och budskapen smattrade från alla håll, sen tystnade det. Krisen var över, luften gick ur. Lugnet infann
sig.
Från politisk kris så kom min absoluta favorit period, fotbolls EM, två lag, dubbel kärlek, nerver, gemenskap, EM-guld!
OS startar, samma nerver, kärlek och gemenskap. När Seger grät efter förlusten, då grät jag med. Hästhoppning
började plötsligt engagera, precis som diskus, simning och friidrott. Vi hejar, firar, njuter av sommaren, vädret, grillen,
semestern.

Plötsligt, talibanerna kontrollerar Kabul och skräcken sprider sig över Afghanistan, världen.
Människor kommer att fly. Kriget, våldet, förtrycket, tvingar människor på flykt. De kommer lämna sina hem, sina
fotografier, barns teckningar, minnen.
Vi måste hjälpa, vi har resurserna!
Vi kan inte fortsätta deportationen av avvisade asylsökande från Afghanistan det vore omänskligt, ovärdigt.
Vi har en förbannad skyldighet att hjälpa människor.
Internationell solidaritet innebär att stå upp för de mänskliga rättigheterna, alltid.

Kanske ska vi påminna oss själva och kamrater om det vackraste begrepp av alla, solidaritet!
Blunda och säg det högt för dig själv, solidaritet.
Visst slår hjärtat lite hårdare, ryggen rätas lite och ett leende sprider sig. Det är det som är Socialdemokrati, det är vi.
Vi skyddar den utsatta, vi ger den utsatta en röst, vi ger den utsatta hopp, vi ger inte upp, vi kan förändra.
Du och jag, Vi.

Hälsningar
Katarina Bosetti Kristoffersson
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Kommande medlemsmöte
Tema: Kyrkoval
Tid: 30 augusti kl 18.00 via zoom
Agenda för mötet:
- Kyrkoval
- Val av valledare inför 2022
- Politik 2022
- Information från styrelsen

Länk till mötet:
https://zoom.us/j/98370971381?pwd=ZEFkZXladjYzME9oaXl2T05iTCs3QT09
Mötes ID: 983 7097 1381
Lösenord: 904887

Datum för kommande medlemsmöten
Förhoppningsvis så sker kommande möten i fysisk form med fika!
7 november kl 18.00
27 november 10-13, workshop, tema valprogram

Hösten 2021
Kyrkovalet - söndagen den 19 september 2021
Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel! Vi vill ha en kyrka som är bra för alla!

Kyrkovalet skiljer sig från riksdags-, kommun- och landstingsvalen på flera punkter. Den mest avgörande punkten är
ett betydligt lägre valdeltagande. Kyrkovalet har också en historia av differenser mellan valresultat där och i de övriga
valen. Det har varit lättare för nya partier att komma in och för små partier att överprestera.
Eftersom Kyrkovalet sannolikt kommer att innebära att vi har mycket kontakt med väljare som röstar på oss i det
vanliga valet så kommer det att ge goda möjligheter till medlemsvärvning så vi växer och blir ännu starkare.

Samtalskampanj för kyrkovalet
Den prioriterade metoden för detta kyrkoval är ringning. Att ringa blir viktigt inte dels för att det är en effektiv metod
utan även för att det under kyrkovalet 2021 kommer att finnas råd från myndigheter för att dämpa smittspridning. Då
är det viktigt att aktiviteter vi planerar och genomför inte ökar smittspridningen.
Vill du vara med och ringa? Anmäl dig till sap.partille@gmail.com eller ring 031-44 57 16

Den svenska modellen - en studiecirkel kring facklig politisk samverkan
“Den svenska modellen” används ibland lite slentrianmässigt i den politiska debatten. Något som låter bra, som alla
gillar och som de flesta i politiken numera därför säger sig omfamna.

Men den svenska modellen kan inte vara vad som helst. Den är ett system, ett antal metoder som inkluderar de
demokratiskt valda politiska församlingarna, de fackliga organisationerna och arbetsgivarna. Det är metoder som
använts och fortfarande används för att forma vårt samhälle. Den är en flexibel och levande politisk verklighet, som
socialdemokratin har haft en tung roll i att skapa. I detta studiematerial förtydligas kännetecknen för den svenska
modellen. Dessutom tydliggörs de ideologiska skillnaderna i synen på “Den svenska modellen”.

Målgrupp: Medlemmar
Datum och tid: 16/11, 30/11, 14/12, Kl 18.30-20
Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas ut efter anmälan)
Kostnad: Ingen kostnad
Handledare: Renée Bengtsson, PD

Anmälan senast: 6 november 2021 till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se

https://zoom.us/j/98370971381?pwd=ZEFkZXladjYzME9oaXl2T05iTCs3QT09
mailto:sap.partille@gmail.com
mailto:goteborgsomradet@socialdemokraterna.se
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Medlemsutbildning steg 2
Under sex kvällar kommer du bland annat kunna lära dig mer om socialdemokratisk maktanalys, socialdemokratisk
strategi, retorik och organisering.

Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda kunskaper om hur Socialdemokraterna är uppbyggt och fungerar
samt hur du kan påverka för samhällsförändring. I politiskt arbete är det viktigt att kunna förmedla vad man själv tycker
och tänker, i tal och skrift. Del två i Socialdemokraternas medlemsutbildning genomsyras därför av ett kommunikations
och opinionsbildningsperspektiv.

För att kunna delta på del 2 ska du ha genomfört del 1, antingen i arbetarekommunen eller via partidistriktet.

Medlemsutbildning del 2 innehåller:
Träff 1 – Introduktion och återkoppling
Träff 2 – Socialdemokratisk maktanalys
Träff 3 – Socialdemokratisk strategi
Träff 4 – Retorik, skriv din berättelse
Träff 5 – Organisering
Träff 6 – Årshjulet, S2025, avslutning och reflektion

Målgrupp: Medlemmar, både nya och rutinerade, som gått Medlemsutbildning del 1
Datum och tid: 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10. kl 17.30-20.30
Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas ut efter anmälan)
Kostnad: Ingen kostnad
Handledare: Tomas Angervik, PD & Malin Andrén, ABF
Anmälan senast: 15 september 2021 till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se

Partikongressen 2021
Inriktningen för kongressen 2021 är Vi bygger landet.
Några av de frågor som de 350 ombuden ska behandla är S politik framåt för att stärka välfärden och solidariteten i
samhället.

Här är Göteborgsområdets ombud på partikongressen
Den 3-7 november genomför Socialdemokraterna sin 41:a ordinarie partikongress. Socialdemokraterna i
Göteborgsområdet har nio ombud på partikongressen och efter omröstning i partidistriktet kommer följande personer
representera våra medlemmar på partikongressen:

Kenneth G Forslund, Kungälv
Katarina Bosetti Kristoffersson, Partille
Tomas Angervik, Mölndal
Ida Melin, Stenungsund
Patrik Linde, Härryda
Elpida Georgitsi, Mölndal
Ulrika Winblad, Kungälv
Renée Bengtsson, Lerum
Lena Dahlqvist, Ale

Ersättare för dessa blir:
Emmy Hansson, Kungälv
Jacob Wihlborg, Mölndal
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A-radio
Den 28 augusti drar våra sändningar igång igen!
Vill du bli en del av sändningsgänget eller har du några frågor om A-radion så hör av dig till Daniel
Dellenmark på daniel.dellenmark@partille.se

Tyck till!
Har du idéer för hur Partille kan bli en ännu bättre kommun att leva och bo i?
I vår idélåda kan du komma med dina tips och idéer för hur vi inom socialdemokraterna kan vara med och driva en
politik för hela Partille. Det kan vara något du tror skulle bidra till ett mer levande centrum eller något annat klokt.
Idélådan hittar du på vår hemsida spartille.se eller via länken här: Idélådan

Kontaktuppgifter till styrelsen
Katarina Bosetti Kristoffersson: kbosettik@gmail.com Thorbjörn Carlsson: thorbjorn.carlsson@partille.se
Isabelle Asadian: isabelle.asadian@hotmail.com Eva Kristensen: eva.solen@telia.com
Marie Raask: marie.raask@telia.com Kerstin Nilsson: kerstin1952nilsson@gmail.com
Daniel Dellenmark: daniel.dellenmark@partille.se Michael Jonasson: mjonasson1@hotmail.com
Eva Carlsson: eva.carlsson@partille.se

Expeditör
Marlene Segersson: sap.partille@gmail.com

Hemsida: http://www.spartille.se
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraternapartille
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