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Styrelsen
Katarina Bosetti Kristoffersson, ordförande, Thorbjörn Carlsson, vice ordförande,
Isabelle Asadian Strandman, sekreterare, Eva Kristensen, kassör, Kerstin Nilsson,
ledamot, Michael Jonasson, ledamot, Marie Raask, ledamot, Daniel Dellenmark,
ledamot och Eva Carlsson, ledamot

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

Firmatecknare
Ordförande och kassör var för sig

Revisorer
Evert Svenningsson, Håkan Killius och Tina Hansen

Revisorsersättare
Zehaie Keleta, Katarina Brännström och Karl-Olof  Nilsson

Fanbärare
Martin Karlsson, ordinarie och Michael Jonasson, ersättare

Materialförvaltare
Michael Jonasson

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

ABF:s representantskap
Daniel Dellenmark, ordinarie och Marie Raask, ersättare

Ombud i Internationella folkhögskolan
Zehaie Keleta

Ombud i Folkteatern
Eva Kristensen

Valberedning för kommunala fyllnadsval
Per-Åke Westlund (sammankallande), KF-gruppens ordförande
Katarina Bosetti Kristoffersson, AK:s ordförande
Eva Kristensen, kassör
Isabelle Asadian Strandman, sekreterare
Torbjörn Carlsson, gruppledare KS
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Valberedning inför årsmötet 2021
Martin Karlsson (sammankallande), Jerry Johansson och Marlene Segerson

Expeditionen
Galoppvägen 2A
Expeditör: Marlene Segerson

Medlemsstatistik
Vid årets slut hade Partille Arbetarekommun 152 medlemmar.

Representation

Distriktsstyrelsen
Daniel Kristoffersson

Ombud i Västsvenska representantskapet
Eva Carlsson, ersättare och Daniel Kristoffersson, ersättare

ABF:s Sydvästra Götalands styrelse
Eva Kristensen

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

Styrelsemöten
Under året har vi haft nio protokollförda styrelsemöten, dessa har till merparten
genomförts digitalt på grund av pandemin.

Medlemsmöten
Likt föregående år, har även 2021 präglats av coronapandemin och digitala möten.
Årsmötet genomfördes digitalt via zoom precis som vårens medlemsmöten.
Vi är glada att vi kunde genomföra en workshop om valprogram och det traditionella
luciamötet fysiskt. Totalt har vi genomfört 7 medlemsmöten under verksamhetsåret.

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

Information

Medlemsinformation
Vårt Partille, årgång 47, har skickats ut fyra gånger med information om
medlemsmöten, aktiviteter och aktuella frågor från politiken. Information sprids även
på vår hemsida och på sociala medier, Facebook och Instagram.
2021 fick alla medlemmar en 1:a maj hälsning med ett 1:a maj märke.

A-radion
Under 2021 har vi sänt 28 direktsändningar på lördagar kl. 14.30-16.00 och dessa
program har även sänts i repris torsdagen därefter mellan kl. 16.30-18.00. Sändningarna
har lagts upp i efterhand på hemsidan och nytt för i år är att de även lagts ut i
poddformat via SoundCloud. I sändningarna som läggs upp i efterhand är musiken
borttagen av upphovsrättsliga skäl.

Genom att vi har fyra sändningsgrupper har vi en skiftande utgångspunkt för våra
sändningar och musik. Två av grupperna kommer från AK: 1. Joakim Cederberg-Hake
och Katarina Bosetti Kristoffersson och 2. Gunnel Alderholm och Evert Svenningsson,
med Öjvind Pålsson som tekniker. Även Zehaie Keleta har varit behjälplig som tekniker.
En grupp kommer från LO: Daniel Dellenmark, Jesper Jinesjö och Johan Johnsson. Den
sista gruppen kommer från Göteborg: Ruben Malmström. Partille Närradios sändare på
88,0 Mhz når hela Göteborgsområdet, vilket för att vi kan nå många lyssnare i hela
området. Därför är det en viktig informations möjlighet vi har genom våra sändningar.
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Genom QR-koden nedan går det att nå en stor del av årets sändningar.

Studieverksamhet
Under 2021 har vi inte genomfört några studier i kommunen, främst på grund av
den pågående pandemin. Vi har dock haft möjlighet att delta i de studier som
erbjudits via distriktet. Information om distriktets studier nås genom denna länk:
https://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/studier/

Arbetarekommunens veteraner
Veteranerna i Partille Arbetarekommun har vi sedan valet 2002 träffat daglediga
partivänner första torsdagen i varje månad. På grund av pandemin har det inte
heller detta år varit möjligt att ses för att diskutera politik såväl kommunal,
nationell, som utrikes. Nu ser vi fram emot ljusare tider och kommer börja träffas
igen 2022.

LO-facken i Partille
Styrelse
Ordförande: Jerry Johansson, Livs. Ledamöter: Katarina Brännström, Kommunal
väst, Daniel Dellenmark, Seko, Daniel Kristoffersson, IF metall, Tina Hansen IF
metall, Michael Jonasson IF metall.

Styrelseledamöterna har nominerats av respektive förbundsavdelning/-region och
valts på LO-distriktet i västs årsmöte.  Under året har 8 styrelsemöten genomförts, på
Teams och på expeditionen.

Ekonomi
LO-distriktet i Västsverige är ekonomisk huvudman. LO-facken ska redovisa sin
budget och verksamhetsplan för kommande år till LO-distriktet runt
september/oktober varje år.
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Aktiviteter
Till följd av coronapandemin ställdes majoriteten av de fysiska aktiviteterna in 2021.
Vid två tillfällen, 27/10 och 17/12, kunde utdelning genomföras på Kyrktorget.
Likaså ställdes det fysiska 1:a majtåget in, men sändes istället genom A-radion. Vidare
har LO-distriktet haft digitala möten där LO-facken i Partille haft med representanter.

Under året har en särskild facklig-politisk träff  genomförts den 27/5 via Teams, med
fackligt aktiva anställda i Partille kommun tillsammans med bl.a. kommunalrådet
Thorbjörn Carlsson. LO-fackens representanter på mötet var Jerry Johansson och
Katarina Brännström. På mötet diskuterades vilka frågor facken ansåg vara viktiga för
politiken att driva i Partille.

A-radiosändningar har fortsatt under året. LO-facken som sänt har varit Daniel
Dellenmark - Seko, Jesper Jinesjö - Målarna och Johan Johnsson - Elektrikerna. Bland
annat har sändningarna handlat om fackligt perspektiv inför kyrkovalet och besök av
och samtal med förtroendevalda från Kommunal. Många program finns nu
tillgängliga i efterhand via QR-koden ovan samt på LO-fackens facebooksida.

Slutord

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

Även 2021 har varit speciellt år med en pandemi som fortsatt satt världen ur spel
När vi trott att vi fick öppna upp så kom det ett bakslag. Vi har kunnat träffas en del,
men långt ifrån det som vi är vana vid. Nu ser det ändå ut som att 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.

TILLSAMMANS, vi i socialdemokraterna är alltid tillsammans, starka tillsammans!
När det känns ensamt, så tänk att i vår förening hade du förra året vid den här tiden 140
vänner i olika åldrar, från olika delar av landet och världen här i vår arbetarekommun. NU
i mars har du 172!

Nu ser vi fram mot ett nytt år, med nya möjligheter och laddar inför en grym valrörelse
och ett rött Partille!
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Partille mars 2022

Katarina Bosetti Kristoffersson Thorbjörn Carlsson

Isabelle Asadian Strandman Eva Kristensen Daniel Dellenmark

Marie Raask Michael Jonasson Eva Carlsson Kerstin Nilsson
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