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Under året har distriktsstyrelsen haft nio möten, varav 1 videomöte och 2 telefonmöten. Verkställande
utskottet har haft 7 möten under året.
Årets stora frågor i både styrelse och VU har varit den ekonomiska situationen i region Jämtland
Härjedalen samt regeringens budgetpropositioner och dess innehåll.
Verksamhetsmässigt har styrelsen och VU fokuserat på utveckling av lokal verksamhet efter
distriktskongressens beslut om det organisatoriska handlingsprogrammet. Som främsta verktyg har
samtal med arbetarekommuner och workshops med dem samma används. Styrelsen och VU har också
fokuserat på studier under året – även det med utgångspunkt i kongressens beslut. Uppföljning av
ministerbesök har även varit återkommande hos styrelsen och VU.
Under året har styrelsen kontinuerligt följt upp medlemsutvecklingen och tagit beslut för att stimulera
ett fortsatt medlemsvärvande. Återigen har distriktsstyrelsen utgått från det handlingsprogram
distriktskongressen beslutade om.
Samarbetsprojektet med vårt systerparti i Makedonien fortsatte. Nuvarande projektperiod löper ut
efter 2018 med möjlighet att förlänga ett år.
Vår- och höstkampanj med medlemsvärvning, studier och ministerbesök, skogslänssamarbete var
aktuella.

Årets distriktskongress hölls den 25 mars på OSD i Östersund. Det var 116 ombud närvarande, och
förutom distriktsstyrelsen besöktes kongressen även av ett antal medlemmar. Anders Frimert var
ordförande för kongressen, med AnnSofie Andersson vid sin sida som sekreterare.
Partistyrelsens representant var Elvy Söderström, som framförde Partistyrelsens hälsningar och talade
om vikten av medlemsvärvning.
Kongressen genomförde under dagen panelsamtal med Anna-Caren Sätherberg som moderator:
Partiet som folkrörelse, med Jonas Andersson, Gunilla Zetterström Bäcke och Mona Modin Tjulin.
Integration & utbildning, med Niklas Daoson, Yosefin Janabi och Elisabet Lindholm.
Jobb och tillväxt, med Mona Modin Tjulin, Gunilla Zetterström Bäcke, Niklas Rhodin och Margareta
Winberg.
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Firandet av första maj har överlag i vårt län varit bra, god stämning, nya medlemmar och ganska mycket
folk. Sex av våra åtta kommuner har förmiddagsmöten så att möjlighet fanns att hinna in till Östersunds
eftermiddagsmöte och demonstrationståget.
Partistyrelsens talare var Barn- och ungdomsminister Åsa Regnér, och hon talade i Östersund. I
Östersund talade även Magnus Drogge, LO, Maria Nerpin, arbetarekommunens ordf, och Filip
Svantesson, SSU. På övriga ställen i länet hade vi följande talare: Berg – Bengt Bergqvist, regionråd,
Therese Zetterman, kommunalråd, och Alma Karlsson, SSU. Bräcke – Anders Edvinsson, partidistriktets
vice ordf, och Jenny Störvold, SSU. Härjedalen – Robert Uitto, regionråd, och Johanna Ångström, SSU.
Krokom – Anna-Caren Sätherberg, partidistriktets ordf, Ted Persson, LO, Niklas Rhodin, oppositionsråd
och Elias Benharaoua, SSU. Ragunda – Björn Sandal, lärare och förtroendevald, Jonas Andersson,
kommunalråd, Elisabet Fjellström, S-kvinnor, och Alexandra Karlsson, SSU. Strömsund –Kalle Olsson,
riksdagsledamot, Gudrun Hansson, arbetarekommunens ordf, och Elin Hammar, SSU. Åre – Ann-Marie
Johansson, regionråd, Peter Bergman, kommunalråd, och Simon Sätherberg, SSU.

Under året har Västernorrlands partidistrikt varit värd för skogslänssamarbetet. Samarbetet utgår från
ett samarbetsdokument som anger mötesarenor, deltagare mm. Arbetet syftar till att gynna ett
gemensamt agerande i viktiga frågor inför partikongresser, nomineringar till partistyrelse, SKL m fl.
Förutom träffar med ombudsmän, ordförande och länsbänksansvariga, hölls den stora
skogslänskonferensen den 5-6 oktober på södra berget i Sundsvall. Det som diskuterades där var bland
annat arbetet inför valrörelsen. I samband med skogslänskonferensen tog Jämtlands läns partidistrikt
över värdskapet för skogslänssamarbetet.

Under året har vi haft många besök av ministrar. Samtliga kommuner i länet har fått besök av minst 1
statsråd och 3 kommuner har haft öppna möten med statsråd. Partidistriktet har arbetat aktivt med
att planera och placera statsrådsbesöken runt om i hela länet.
Den 8/2 besökte statsminister Stefan Löfven Jämtlands län. Statsministern besökte 3 kommuner under
sitt besök i länet. I Östersunds kommun besökte statsministern Saab i Lugnvik där han fick se företagets
verksamhet och samtala med personal. Senare under dagen besökte statsministern Storhogna i Bergs
kommun där han tillsammans med representanter från Bergs kommun, Härjedalens kommun och
näringslivet åkte skoter till samevistet på fjället ovanför Storhogna högfjällshotell för att samtala om
besöksnäringens utveckling. Statsministern avslutade besöket i länet med en middag med
partikamrater i Sveg och med ett öppet möte på folkets hus i Sveg dit det kom ca 240 personer.
Den 4/3 besökte barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Östersunds kommun. Ministern
besökte SSU-distriktet årsmöte och sedan regionens jämställdhetsdag.
Den 17/3 besökte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Ragunda och Bräcke kommun.
Landsbygdsministern besökte bland annat SCA i Stugun och Vattenbrukscentrum norr i Kälarne. Under
dagen arrangerades även en lunch med politiker och näringslivsföreträdare i Hammarstrand.
Den 30/3 besökte näringsminister Mikael Damberg Åre kommun. Ministern deltog under sitt besök vid
Åre Buisness Forum. Ministern träffade även distriktets kongressombud vid Frösö park.
Den 8-12/4 deltog 8 ombud från Socialdemokraterna i Jämtlands län vid partikongressen i Göteborg.
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Den 1/5 besökte barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Östersunds kommun. Ministern
besökte neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus och 1: a maj-talade vid Östersunds
arbetarekommuns firande på Stortorget.
Den 10/5 besökte justitieminister Morgan Johansson Bräcke och Östersunds kommun. Ministern
samtalade med politiker i Bräcke om integrationsutmaningarna och besökte sedan skidtunneln i Gällö.
Besöket avslutades med ett öppet möte på Mittuniversitetet i Östersund.
Den 21/8 besökte gymnasieminister Anna Ekström Östersunds kommun. Under besöket talade
ministern vid Jämtlands gymnasieskola inför anställda. Ministern höll också i ett samtal om
kompetensförsörjning tillsammans med tjänstemän, politiker, lärare och rektorer. Under besöket
deltog ministern vid en torgkampanj tillsammans med Östersunds arbetarekommun. Dagen avslutades
med en middag tillsammans med socialdemokratiska skolpolitiker från hela länet samt ett
medlemsmöte med Östersunds arbetarekommun.
Den 31/8 besökte civilminister Ardalan Shekarabi och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Östersunds
kommun. Ministrarna besökte tillväxtverket och presenterade nyheten att 20 nya jobb lokaliseras till
tillväxtverket i Östersund.
Den 31/8 till den 1/9 besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Östersunds och Strömsunds
kommun. Ministern träffade politiker och tjänstemän vid region Jämtland Härjedalen och höll sedan
ett öppet möte på folkets hus i Strömsund. Under besökets dag 2 besökte ministern Engcon och
arbetsförmedlingen i Strömsund.
Den 3/10 besökte socialdemokratiska riksdagsgruppens gruppledare Anders Ygeman Strömsunds
kommun. Anders Ygeman besökte Attacus i Hammerdal samt teknikcollege och polisen i Strömsund.
Anders Ygeman avslutade sitt besök i Strömsund med torgkampanj tillsammans med
arbetarekommunen och LO.
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Den 5-6/10 deltog partidistriktet vid skogslänskonferensen i Sundsvall.
Den 7/10 besökte gymnasieminister Anna Ekström Åre kommun. Ministern talade på rikskonferensen
för lärare och skolledare inom yrkesutbildningar och deltog i torgkampanj tillsammans med Åre
arbetarekommun. Under kampanjen deltog även renen Frost.
Den 27/11 besökte finansminister Magdalena Andersson Krokoms och Åre kommun. Ministern
besökte hälsocentralen i Krokom tillsammans med politiker från region Jämtland Härjedalen. Ministern
träffade också elever och SSU-klubben vid gymnasieskolan i Järpen samt träffade VM-bolaget i Åre.
Besöket avslutades med ett öppet möte i Åre dit det kom ca 115 personer.
Under året har partidistriktet deltagit vid skogslänssamarbetets träffar. Partidistriktet har kontinuerligt
under året besökt arbetarekommuner i samband med och mellan kampanjperioder för att stärka hela
partiorganisationen. Partidistriktets riksdagsledamöter och regionråd har under årets
kampanjperioder och under sommarmånaderna deltagit i kampanjer med arbetarekommunerna.

Medlemsantal

2016

2017

Bergs AK
Bräcke AK
Härjedalens AK
Krokoms AK
Ragunda AK
Strömsunds AK
Åre AK
Östersunds AK
Partidistriktet

94
253
226
259
170
404
119
617
2142

79
227
216
231
158
352
134
609
2006

Nya medlemmar
8
16
22
18
14
16
32
78
204

Riksdagsröster
1855
2002
2903
3421
1719
3858
2151
15394
33303

Organisationsgrad
4%
11 %
7%
6%
9%
9%
6%
3%
6%

Medlemsantalet avser partimedlemmar, både betalande och obetalda. Vi har värvat 204 medlemmar
under året men också tappat på grund av utträden. Flest värvade har Östersunds arbetarekommun
med 78 nya medlemmar, men har ändå tappat totalt. Åre däremot har värvat 32 st och ökat
medlemsantalet med 15 personer. Nu gäller att det att se till att alla betalar och blir kvar som
medlemmar.

Under 2017 har vi bytt delprojektledare för projektet. Stefan
Fax som tidigare varit har projektledare lämnade i augusti
över uppdraget till mig. En uppgift som har varit mycket
intressant och lärorik. Jag har fått lära känna engagerade och
hängivna partikamrater och tagit del av deras arbete. Ett
arbete som fick sin belöning då landet nu har en
socialdemokratiskt ledd regering.
Bildandet av en ny regering gick inte smärtfritt då det vinnande partiet inte tilläts bilda regering utan
utsattes i april för en attack i parlamentet från anhängare till regimpartiet VMRO-DPMNE. Först i juni
månad 2017 kunde det socialdemokratiska partiet SDSM med stöd av två albanska partier bilda
regering med premiärminister Zoran Zaevs i spetsen.
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Jag startade mitt engagemang med en konferens på plats i Makedonien i augusti 2017. På den
konferensen deltog även representanter från de andra projektgrupperna, Bitola och Kocani. Både
lokala representanter och representanter för Bitola och Kocani från Upplands-Bro och Södra Älvsborg
deltog. Under en helg skapades strategier för kommande arbete. Temat för konferensen var demokrati
och deltagarna fick själva redovisa för vad demokrati betydde för dem och hur man kan uppnå både
inre och yttre demokrati i partiet.
Verksamheten under 2017 har bestått av planeringsmöten, seminarier, studiecirklar och workshops.
Studiecirklarna och workshops har för vår del främst riktat sig till områden utanför Prilep och till nya
medlemmar. Seminarier i april respektive juni handlade om ideologi och jämställdhet.
En utmaning för partiet är att skapa öppenhet och få väljarnas förtroende. Efter elva år av en
högerstyrd regering där maktmissbruk och korruption skapat en misstro mot statsmakten har de
många utmaningar framför sig. Förväntningarna från medborgarna på förändringar är stora och som
vi alla vet tar det tid att förändra.
Under några dagar i november fick vi besök av fem av våra vänner från Prilep. Under besöket fick de
en inblick i och utbildning i hur våra folkhögskolor fungerar och folkbildning i allmänhet. Vi hade
utbildningen på Bäckedals Folkhögskola i Sveg. Besöket var mycket uppskattat av alla deltagare.
Den planering som gjordes i början av 2017 har fullföljts. En viss del av aktiviteterna fick flyttas från
hösten och tidigareläggas då de lokala valen gick av stapeln i oktober. Tiden före valet ägnades åt
valarbete genom möten, dörrknackning och andra aktiviteter. Det arbete gav frukt och i Prilep har nu
en socialdemokratisk borgmästare.
Eva Handmark
Projektledare

Hälften av världens arbetande befolkning bor i länder som inte garanterar
rätten att bilda fackföreningar. I många länder är det förenat med livsfara att
engagera sig fackligt. I Colombia dödas årligen mellan 90-200, främst lärare och
offentlig-anställda. I Quatar och Saudiarabien är det förbjudet att bilda
fackförening och i Kina tillåts bara statliga fackföreningar. Fackliga rättigheter är
mänskliga rättig-heter just för att de är själva förutsättningen för människor att ta sig ur fattigdom.
Hos Europafacken ligger fokus på Decent Work. Genom social dialog, full sysselsättning, social trygghet
och grundläggande rättigheter ökar jämlikheten mellan människor. Under EU-toppmötet i Göteborg i
november antogs den Sociala pelaren, som EU-parlamentet ställde sig bakom i ett unikt beslut i januari
förra året. Sociala pelaren består av 20 riktlinjer som syftar till lika möjligheter och tillgång till
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och inkludering. EU-parlamentet krävde
även att ett socialt protokoll ska in i fördraget och den frågan är viktig för partiet och facken att driva
framöver. Ett socialt protokoll handlar om att sociala rättigheter juridiskt ska ha företräde framför
ekonomiska friheter.
I Sverige präglades året av flera fackliga frågor. Begreppet hyvling blev känt och efter en dom i
Arbetsdomstolen året innan ökade det snabbt på olika arbetsplatser. Kort innebär det att
arbetsgivaren rundar LAS (Lagen om anställningsskydd), och från ena dagen till den andra sänker
arbetstiden från heltid till deltid. Plötsligt stod många anställda inför en oerhört otrygg situation där
de fick välja på att säga upp sig eller godta lägre anställningsgrad. En del fack lyckades delvis lösa detta
i kollektivavtalet, men frågan har drivits facklig-politiskt, eftersom kryphålet i lagen måste täppas till.
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Under hösten blev arbetsmiljön i fokus, när MeToo-uppropet slog alla med förfäran. Med början hos
kvinnliga anställda i filmvärlden i Hollywood svepte den över världen med omfattande vittnesmål om
helt oacceptabla övergrepp. Kvinnor i yrkesgrupp efter yrkesgrupp trädde fram. Facken inom LO
agerade på olika sätt för att öppna upp för förtroendevalda och anställda att anmäla det som hänt
inom egna organisationen och samtidigt spetsa kompetensen kring dessa frågor som ett
arbetsmiljöarbete ute bland medlemmarna.
Inför valet 2018 kommer facken att kraftsamla inför ett ödesval. De borgerliga partierna ihop med
Sverigedemokraterna har många förslag på kraftigt försämrade villkor för LOs medlemmar, både i
yrkeslivet och i samhället. Ett av de mest oroande förslagen på arbetsområdet är förslaget om att
avskaffa LAS (lagen om anställningsskydd) och ta bort turordningen. Med allmän visstid där alla kan
anställas dag för dag på hur kort tid som helst, hyvling där arbetsgivaren kan korta arbetstiden som
hen vill, och dessutom ta bort turordningen så finns absolut ingen trygghet kvar. Då kan arbetsgivaren
välja och vraka, sänka arbetstiden eller sätta någon på visstidsanställning om de upplever någon som
obekväm eller uppstudsig. De har dessutom förslag på maxlön, där det ska bli olagligt att träffa
kollektivavtal om lön över en viss nivå, något som inte har funnits på svensk arbetsmarknad sen 1846
och är ett kraftigt angrepp på förhandlingsrätten. LOs medlemmar får det bättre med en S-ledd
regering, och det gäller att få alla att inse det.
Facklig-politiska träffar
LO-distriktet anordnar regelbundet under året konferenser för deras medlemsorganisationers
ombudsmän och ordförande. Till några av dem bjuder de in båda partidistrikten för att diskuterat
facklig-politiska frågor. Under hösten träffades VU i de bägge partidistrikten och LO-distriktet för att
utveckla facklig-politisk samverkan.
S-fackklubbar
S-fackklubbar är ett sätt att öka det politiska samtalet ute på arbetsplatserna, och få fler LOmedlemmar att bli medlem i partiet och engagera sig politiskt. Via de fackliga frågorna kommer man
naturligt in på de politiska beslut som krävs och att det gör skillnad vem som styr. LO-fackens S-förening
i Östersund har många medlemmar och är aktiva när det gäller nomineringar och att driva olika
politiska frågor.
Fackliga ledare i arbetarekommunerna
Fortfarande saknas fackliga ledare i en del arbetarekommuner, samt fackliga utskott. Under året har
LO-facken i Jämtland besökt arbetarekommuner och pratat med ett flertal arbetarekommuner om
facklig-politisk samverkan. Facklig ledare finns i Strömsund, Östersund, Krokom och Åre. Arbete pågår
för att även övriga arbetarekommuner väljer in en facklig ledare.

Familjedag i Badhusparken
lördag 27 augusti
Få deltagare på årets familjedag gör
att facken och övriga medverkande
organisationer funderar över ett
annat upplägg, till exempel en
familjedag på badhuset istället.
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Fackligt Utskott
Utskottet har under året haft två möten under året. Utskottet har som mål att alla LO-förbund med
medlemmar i Jämtlands län ska vara representerade i utskottet. 8 av 14 förbund har utsedda
ledamöter. Livs, Fastighets, Seko, Musikerna, Målarna och Pappers saknas. De ledamöter som är med
bör finnas i sina förbunds regionala ledningar för att öka legitimiteten och handlingskraften i utskottet.
Ledamöter i Fackliga Utskottet under 2017:
Karin Näsmark
facklig ledare S i Jämtlands län (Kommunal)
PG Skoog
biträdande facklig ledare S i Jämtlands län (IF Metall)
Anna-Caren Sätherberg ordförande S i Jämtlands län (Unionen)
Anton Hammar
ombudsman S i Jämtlands län (Handels)
Ted Persson
förtroendevald, Byggnads (del av året)
Thomas Eriksson
förtroendevald, GS
Jaana Pålsson
ombudsman, Handels
Sven Höckert
ombudsman, Elektrikerna
Per Dufvenberg
ombudsman, Transport
Gunilla Hamberg
förtroendevald, Transport (ers för Per)
Anders Fredriksson
ombudsman, HRF
Kjell Sjödin
ombudsman, Kommunal
Anna Eriksson
förtroendevald, Kommunal (ers för Kjell)
Offentlig Upphandling
Fackliga utskottet och partidistriktets VU har under året arbetat vidare med ett
upphandlingsdokument som antogs av partidistriktet och överlämnades till de politiker som arbetar
med upphandlingsfrågor i den gemensamma upphandlingsnämnden.
Trygga Jobb - arbetsgrupp
Arbetsgruppens arbete har helt avstannat och omtag behöver tas.
Karin Näsmark och Per-Göran Skoog
Fackliga ledare

Alla våra studier bedrivs i samarbete med ABF, som är en viktig resurs i studiearbetet. Bland annat
finns funktionsutbildningar för olika styrelseposter, valberedningar och annat tillgängliga via ABF. ABF
har också ett viktigt pedagogiskt kunnande. Det är angeläget att vi rapporterar vår verksamhet till ABF,
oavsett om det gäller kurser, studiecirklar eller medverkanden vid möten.
Under året har partidistriktet fokuserat på medlemsutbildningar. Den 25-26 februari genomfördes
medlemsutbildning steg 1 på Frösö Park. Den 23-24 september genomfördes medlemsutbildning steg
1 och den 11-12 februari genomfördes medlemsutbildning steg 2 på Scandic syd i Östersund.
Samtliga deltagare vid medlemsutbildningar steg 1 och 2 har rekommenderats att söka till
medlemsutbildningar steg 3 runt om i landet. Information om utbildningsplatser och datum lämnats
till alla deltagare.
Partidistriktet har under året också lagt grunden för en ledarutbildningssatsning som kommer
genomföras under 2018. Syftet är att fler förtroendevalda ska få fördjupade kunskaper om att vara
ledare inom socialdemokratin och få verktyg för att klara sina uppdrag. Partidistriktet har under året
också beslutat om att genomföra en utbildning för fackliga ledare under 2018.
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Under 2017 lades också grunden för handledarutbildningar tillsammans med skogslänen som kommer
genomföras under 2018.
Vid de nationella utbildningarna har partidistriktet haft god representation. Vid ledarutbildning steg 3
har partidistriktet haft 5 deltagare. Vid Bommersviksakademien har 2 personer deltagit från
partidistriktet. Partidistriktet har också haft 1 deltagare vid valutvecklingsledarutbildningen.
Besök hos arbetarekommunernas styrelsemöten hölls under året för att uppmuntra till lokala
medlemsutbildningar. Flera av våra arbetarekommuner driver egna utbildningar, ofta i samarbete med
ABF. Under året har också workshops kring lokal organisationsutveckling hållits i
arbetarekommunerna.
Inrapporterad verksamhet till ABF JH 2017
Kulturprogram
Studiecirkel
Partidistriktet
4
0
Bergs AK
0
0
Bräcke AK
0
5
Härjedalens AK
0
0
Krokoms AK
0
0
Ragunda AK
0
0
Strömsunds AK
2
1
Åre AK
0
0
Östersunds AK
8
2

Annan verksamhet
3
0
0
0
0
0
1
0
0

Deltagare
510
0
37
0
0
0
115
0
554

Totalt i länet - Arrangemang: 26, Deltagare: 216
Totalt 2016 – Arrangemang 44, Deltagare 1471

Samma dag, den 7 april, som det fruktansvärda terrorattentatet på Drottninggatan inträffade med
fem dödade, så skulle partivänner börja åka till partikongressen i Göteborg. Vi visste inte hur stort
detta terrordåd egentligen var, och vi visste helt enkelt inte om det skulle bli en kongress eller inte.
Samma kväll kom beskedet - vi genomför kongressen! Det är en av de viktigaste handlingarna för
demokrati och ett öppet samhälle som socialdemokraterna kan göra, att inte vika sig för terrorism,
utan stå upp för vår svenska demokrati och föreningsrätt.
Med den inledningen så blev det också en väldigt annorlunda kongress. Vår partiledare och Sveriges
statsminister Stefan Löfven kunde inte vara med på öppningen som planerat. Han var tvungen att ta
ansvar för landet först. Partiet fick vänta. Det var en väldigt dämpad och sorgsen inledning på
kongressen. Och många av anförandena återkom till terrordådet, på olika sätt. Under
partiordförande Stefan Löfvens tal var tryggheten väldigt viktig. Här är utdrag ur partiordförandes tal
den 9 april, början på talet och slutet.
"Vänner,
i fredags eftermiddag var det många som ringde sina nära och kära, i oro och förtvivlan. Många
mötte rösterna de kände igen: Barn, familj, älskade. ”Hej kära bror!”, ”Hej mamma!”.
Några fick söka efter sina anhöriga på sjukhusen. Några kommer aldrig att få höra sina älskades
röster igen.
Men i fredags var det också många i Sverige som gav svar. Som sa: Jag finns här, om du behöver det!
Om någon saknar mat, så har jag! Om någon behöver rum för natten, kom till oss! Du är inte ensam!
Jag är så stolt över så många i Sverige. Som statsminister – och som svensk. Ni har visat Sveriges
sanna ansikte. Det är en stolthet att ha er som landsmän.
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***
Nu väcks frågan: Hur kommer detta påverka Sverige på sikt? Vad gör det med vårt samhälle?
När vi ser terrorismens vanvettiga mördande. Men också gängmorden, kylan, råheten, de stora
sociala klyftorna. Och i vår omvärld: Krig, förföljelse, förtryck.
Vad blir det då som vi får gemensamt? Rädsla. Oro. Minskad tillit.
Vänner, detta är grunden i vår uppgift, som socialdemokrater och svenskar, under denna kongress –
och detta decennium.
Vi är här för att svara upp mot den oron. Vi är här, för att vi vill att det gemensamma ska präglas av
det motsatta: Beslutsamhet. Tillit. Framtidstro. Vi är här, för att skapa trygghet i en ny tid.
(...)
Vi vet bara två saker om det som komma skall:
Att framtiden kommer se annorlunda ut. Och att vi har möjligheten att förändra den.
Därför har jag också en sista, enkel uppmaning, till alla er som lyssnar där hemma:
Kliv fram! Kliv fram! Jag vägrar se på demokratin som ett system, där förtroendevalda ska producera
politik, och medborgare konsumera. Du är så mycket mer än din röstsedel!
Vi kan bara göra det tillsammans! Vi måste alla bidra till Sveriges starkaste budskap: Du är inte
ensam!
Så gör din plikt, mot samhället – och mot dig själv. Låt inte ditt samhälle kuvas av religiösa och
politiska extremister, stå upp för de värderingar du tror på!
Och i framtiden kan du säga till dina barn och barnbarn: Jag klev fram. Jag gjorde mitt. Jag var med,
och skapade trygghet i en ny tid!"
För oss socialdemokrater från Jämtland Härjedalen blev kongressen 8-12 april en stor framgång på
flera sätt. De åtta ombuden var Niklas Daoson, Östersund, Elisabeth Lindholm, Strömsund, Jonas
Andersson, Ragunda, Gunilla Zetterström Bäcke, Härjedalen, Niklas Rhodin, Krokom, Maria Nerpin,
Östersund, Anders Edvinsson, Östersund och kongressledare Mona Modin Tjulin,
Östersund. Kongressen beslutade efter påverkan från länsombuden bland annat att
•

•

•
•

•

För att förbättra möjligheterna till nybyggnation i hela landet så ses de statliga
kreditgarantierna och förutsättningarna för avskrivningar och nedskrivningar över. Vi vill se
fler klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation.
Fler utbildningsplatser och yrkesutveckling för både sjuksköterskor, undersköterskor och
vårdbiträden är nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen. Undersköterskeyrkets
status ska stärkas och yrkesrollen förtydligas.
Fortsatt kraftfull utbyggnad av fasta och mobila kommunikationsnät med hög kapacitet ska
ske. Den statliga servicen ska utvecklas och myndigheter ska vara närvarande i hela landet.
Digitala lösningar ska utvecklas för kollegialt lärande och kompetens-utveckling, men även
för elever på mindre orter där det kan höja utbildningens kvalitet. Statens och kommunernas
och resursfördelningen ska ta hänsyn till socioekonomiska faktorer. Lika möjligheter
förutsätter olika resurser.
Fler poliser där de behövs bäst. Alla invånare, var de än bor i landet, ska kunna förvänta sig
en tillgänglig, närvarade och effektiv polis.

Vår distriktsordförande Anna-Caren Sätherberg var föredragande inom kapitel 1- Jobb och tillväxt för
framtidstro och Jobb i hela landet, och vi kunde alla glädja oss åt flera viktiga förbättringar i
texten. Anna-Caren fick flera omröstningar, men tack vare hennes lyhördhet och goda
förhandlingsförmåga fick kongressombuden och partistyrelsen fram jämkningar som accepterades av
nästan alla. Därför vann hon (partistyrelsen) samtliga omröstningar.
Mona Modin Tjulin, Frösön, kongressdelegationsledare
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Socialdemokraterna ställde upp 11 av 12 pastorat och församlingar i Jämtlands län. Av dessa 11 var 7
nya efter församlingssammanslagningen. Socialdemokraterna gick framåt i röstetal i 4 av de 5
församlingarna som var mätbara gentemot föregående val. I valet till stiftsfullmäktige ställde också
socialdemokraterna upp. I Jämtlands län gick vi framåt i röstetal men tappade tyvärr 1 mandat då nya
nomineringsgrupper tog sig in i stiftet. Även till kyrkomötet ställde socialdemokrater från Jämtlands
län upp. Margareta Winberg tog sig in i kyrkomötet och valdes även till kyrkostyrelsen.
Till kyrkofullmäktigen runt om i länet blev resultatet följande:

Till stiftsfullmäktige blev resultatet följande:

Till kyrkomötet gick vi framåt 1 mandat i Härnösands stifts valkrets. Socialdemokraterna erhöll
45,40% i valet och ökade med 0,98% och 5282 röster.

2017 – Trygghet i en ny tid.
Nu har det spännande, härliga och det kommer ibland vara det slitsamma valåret 2018 börjat. Och
med det så är det dags att lägga år 2017 till handlingarna. Ett år med socialdemokratisk ledning i
Sveriges regering, i region Jämtland Härjedalen och i 6 av 8 kommuner i Jämtlands län. Och som alltid
ett år där vi visat att politiken på alla nivåer hänger ihop när vi jobbar med ständiga förbättringar för
länsborna genom socialdemokratisk politik.
Ett år med många härliga statsrådsbesök till nästan samtliga våra kommuner. Året startade med att
näringsminister Mikael Damberg och statsminister Stefan Löfven besökte länet. Det blev
arbetsplatsbesök i Östersund, skotertur på Storhogna och ett välbesökt öppet kvällsmöte i Sveg. Vi
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uppskattar verkligen när våra statsråd kommer och besöker hela länet och när vi får möjlighet att hålla
öppna möten tillsammans med statsråd och länsborna.
2017 var ett år med en allt oroligare omvärld. Ett år med ett terrordåd mitt i vår huvudstad precis när
vår partikongress i Göteborg med temat ”Trygghet i en ny tid” startade. Vi genomförde
partikongressen som naturligtvis färgades av det fruktansvärda i Stockholm. Våra åtta kongressombud
jobbade hårt och var framgångsrika. De satte än tydligare Jämtlands län på kartan. Jag hade
förtroendet att vara partistyrelsens föredragande för Jobb i hela landet med infrastruktur,
bostadsbyggande, landsbygd och digitalisering.
Partidistriktet har i år har fokuserat på att utbilda och engagera både nya och gamla medlemmar. Och
vidareutbilda våra ledare. Framtidspartiet innebär att vi riktar oss till många människor och förenar ett
samhälle som är på väg att glida isär. Att vi vill fortsätta att utveckla den svenska modellen, mot de
som istället vill avveckla den. Att vi prioriterar de viktigaste politiska utmaningarna: tryggheten,
jobben, skolan, sjukvården, integrationen och att hålla ihop och utveckla hela Sverige. Att vi står för
både rimliga krav och omtanke, både rättvisa och tillväxt. Att vi är ett framtidsinriktat, engagerat och
öppet parti. Vi fortsätter att prioritera detta under valåret 2018.
Vi har haft bra uppslutning i hela länet under våra kampanjveckor, tack alla kampanjarbetare! Vi har
värvat nya medlemmar men vi behöver bli än flera år 2018. Opinionssiffrorna visar tydligt att fokus
måste vara på att samtala med flera, och på att värva för att bli flera som utvecklar vår organisation
och vår politik.
Under hösten rekryterade vi en kommunikatör, Nicklas Lindahl som tillsammans med Anton Hammar,
Susanne Wänseth och Stefan Fax ser till att partidistriktet organiserar, levererar och är redo för
valrörelse. Hoppas ni sett, och flitigt delar våra filmer, debattartiklar med mera på sociala medier. Det
är vi som måste berätta om all bra politik som vår S-ledda regering genomfört med stora satsningar på
tryggheten - skolan, vården, sjukvården, polis och försvar. På att hålla ihop hela Sverige. På miljön. På
pensionärer, på barn- och studiebidrag och i kampen mot arbetslösheten och trygghetsförsäkringar
när du drabbas av arbetslöshet. Om inte vi socialdemokrater berättar – gör ingen annan det.
De sex politikutvecklingsgrupperna som distriktsstyrelsen tillsatte i mars 2016 har jobbat under året:
Växande företag, växande jobb. Modern landsbygd. Framtidens Jämtar och Härjedalingar. Friska
Jämtland Härjedalen. Bra kommunikationer ger tillväxt och livskvalitet. Kultur, fritid, idrott - för ett
växande län. På valkonferensen i januari 2017 redovisade de sitt arbete.
Nu är vi inne i valåret 2018, vi ser framemot en valrörelse när vi ska berätta om vår politik för
utveckling, trygghet och välfärd för medborgarna i Jämtlands län. Vi ser framemot att tillsammans med
alla medlemmar, sympatisörer, unga och äldre jobba för att vi ska vinna val i alla våra kommuner, i vår
region och att vi ska fortsätta styra Sverige. Ett år där vi utvecklar den socialdemokratiska politiken,
där argumenten slipas, nya medlemmar värvas, utbildas och organiseras. Vi ska stötta varandra, partiet
är det enda vi äger. Vi ska ta debatten mot de främlingsfientliga åsikterna som tar allt större plats i
Jämtlands län, i Sverige, i EU och i världen. Partivänner, nu ska val vinnas!
Anna-Caren Sätherberg
Ordförande
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År 2017 representerades Socialdemokraterna i Jämtlands län i riksdagen av Anna-Caren Sätherberg
och Kalle Olsson. Sätherberg som ledamot i Näringsutskottet samt ersättare i Kulturutskottet. Olsson
som arbetande ersättare i Försvarsutskottet samt ersättare i Finansutskottet.
Regeringens stora budgetsatsningar på tryggheten - skolan, vården, sjukvården, polis och försvar. På
att hålla ihop hela Sverige. På miljön. På pensionärer, på barn- och studiebidrag, på minskad
arbetslöshet och trygghetsförsäkringar. På infrastruktur, bostadsbyggande och klimat/miljö. All denna
fantastiska politik har vi beslutat om i riksdagen till glädje för medborgarna i Jämtlands län. Det är
tydligt att politiken har gått från stora ofinansierade skattesänkningar till satsningar på det som bygger
Sverige starkare.
Kalle och Anna-Caren har förutom sitt ordinarie riksdagsarbete engagerat sig i viktiga frågor för
Jämtlands län tillsammans med företrädare för region Jämtland Härjedalen och kommunerna.
För att nämna några – statliga jobb, statens serverhallar, nattåg, polisens närvaro, grustäkter, den
regionala krisberedskapen, Eldrimner, vindkraft, integration med mycket mer.
Kalle har i år deltagit i Norden-skolan (för aktiva inom nordiska arbetarrörelsen). Kalle sitter även i två
av regeringen tillsatta utredningar. En om ett förbättrat skydd för totalförsvaret och den andra är
112- utredningen.
Anna-Caren har slutfört sitt arbete i den av regeringen tillsatta parlamentariska landsbygdskommittén.
Slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd” med 75 förslag lämnades den 4 januari 2017. Landsbygdspropositionen ska läggas innan 20
mars.
Motioner inlämnade under året från oss har bland annat handlat om:
Skatteutjämningssystemet
Fördelning av Yrkeshögskoleplatser
Trygghetssystem för företagare
Bostadsbyggande på landsbygden
Infrastruktur i Jämtlands län
Länsstyrelsens handläggningstider
Mittuniversitetet
Arbetsintegrerande sociala företag
Statens Serverhallar
Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler
Öka andelen byggande i trä
Trygghet på landsbygden
Postlagen
Självkörande fordon inom kollektivtrafiken
Kooperativ hyresrätt

För länsbänken – Anna-Caren och Kalle
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Gruppens förtroendevalda/funktioner har under året bestått av
Styrelsen: Ordförande Ann-Marie Johansson, vice ordförande David Adervall, kassör Bengt Bergqvist,
sekreterare Stefan Fax och ledamot Margareta Winberg.
Revisorer för parti- och medlemskassan: Jonny Springe och Gudrun Olsson.
Representant på partidistriktets distriktskongress och förtroenderåd: Ordinarie David Adervall och
Glenn Löfblad.
Festkommitté: Robert Uitto, sammankallande, Kata Nilsson och Ella Wallberg.
Gruppledare: David Adervall.
Valberedning: Britt Carlsson tillika sammankallande, Thomas Hägg och Cathrin Blomqvist.
Gruppmöten och s-träffar
Vid sammanträden och träffar så har gruppen diskuterat och beslutat om gruppens ställningstagande
i viktiga ärenden för regionen och även tagit emot information från styrelsen och förvaltningen.
Fullmäktigegruppen har även genomfört sammanträden och konferenser tillsammans med
Moderaterna.
Styrelsegruppen som bestått av styrelsens Socialdemokratiska ordinarie ledamöter, beredningarnas
ordförande samt fullmäktiges ordförande har träffats en gång per månad under året, med uppehåll för
sommar- och jul och nyårsuppehåll. Gruppens medlemmar har under året varit ute vid offentliga
möten, s-föreningar, arbetarekommuner och hos syskonorganisationer för att samtala om
regionpolitiken.
Under oktober besökte grupp Tröndelag (Trondheim, Levanger, Stikklestad och Steinkjer). Under
besöket tog gruppen del av negativa och positiva erfarenheter från Arbeiderpartiets valarbete,
uppföljning hälsoläget i Nord-Tröndelag och erfarenheter från fastlegesystemet och förstatligandet av
specialistsjukvården.
Viktiga händelser för regiongruppen under 2017
Samarbetet med Moderaterna
Under 2017 har samarbetet med den moderata fullmäktigegruppen fungerat smidigt, inga
kontroverser av något slag.
Regionens ekonomi
Regionens ekonomi är fortsatt det största dilemmat under året. Vår hälso- och sjukvård är inte fullt ut
finansierad. För närvarande räcker våra pengar till den 10 december, och utöver det så samlar regionen
på ett underskott som i slutet beräknas nå strax över 1 miljard. De åtgärder som vidtagits har ”ätits
upp” av ökade kostnader som främst har varit för hyrpersonal och läkemedel.
Gruppen kommer att få jobba med flera åtgärder / åtgärdspaket under 2018 för att minska
underskottet.
Statens budget för 2018
Statens budget för 2018 presenterades under hösten och till vår glädje så kommer ca 100 miljoner
tillfalla regionen. Det var till stor den specialdestinerade pengar men de kan bidra till att minska
underskottet.
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Sjukvården
Gruppens mål som det beslutades föregående år var att primärvården skulle vara styrande över
specialistvården. Det har inte blivit så pga att den tekniska utvecklingen har gått åt ett annat håll. I dag
är det specialistvården som återfinns ute i primärvården med insatser som förbättrar för patienterna,
och reducerar kostnaderna. Dels gör de insatser under en kort tid för patientgrupper som får bokade
patienttider, dels gör tekniken det möjligt att kontakta specialistläkaren på distans. Vår plan att alla
patienter ska ha en fast vårdkontakt står kvar.
Bussgods
Under 2017 förde gruppen fram att Länstrafikens skulle lägga ned avdelningen bussgods, för att låta
den övergå i privat verksamhet. I skrivande stund ser vi att allt löper enligt den plan vi hade, men att
många av oss i gruppen fick slita med frågan då enskilda kunder och företagare ansåg sin verksamhet
hotad.
Ann-Marie Johansson
Ordförande

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Elisabet Fjellström
Kassör: Katarina Rosberg
Vice ordförande: Petra Monwell
Ledamöter: Bendigt Eriksson, Maud Fortuna, Pernilla Ingelsson, Mona Modin
Tjulin, Kata Nilsson och Jenny Palin. Ersättare: Bodil Laxvik, Carina Grahn Hellberg, Eva Handmark och
Eva Marcusdotter.
Revisorer: Gudrun Olsson (smk) och Viveca Asproth. Revisorsersättare: Harriet Svaleryd.
Aktiva klubbar i distriktet har under verksamhetsåret varit Strömsunds S-kvinnor, Vaplans
kvinnoklubb och Östersunds S-kvinnor.
Inledning
Verksamhetsåret 2017 har präglats av upp och nedgångar där vi kan se ett skiftande politiskt klimat
och ömsom stora framsteg inom jämställdhetsåret. Tillsammans med vetskapen om att feministiska
kampen måste fortsätta.
Årsmötet
2017 inleddes verksamhetsåret den 18/3 och styrelsen konstituerades på partidistriktskongressen den
25/3.
1 maj
Distriktets medlemmar höll tal i olika arbetarekommuners första maj-firanden. Samtidigt släpptes ett
nytt nationellt material som belyste skillnaderna för kvinnor och män på arbetsmarknaden och vilka
förslag som finns för att minska de orättfärdiga skillnaderna. Det har också varit kampanjmaterial
under verksamhetsåret.
Kongresser
2017 var ett år då SSU, Socialdemokraterna och S-kvinnor alla tre hade nationella kongresser och Skvinnor från Jämtlands län var ombud på samtliga.
Förbundskongressen S-kvinnor
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Ombud från Jämtlands län var Elisabet Fjellström och Katarina Rosberg. Huvudsakligen behandlades Skvinnors nya politiska program där viktiga tillskott kom från ombuden i fråga om landsbygdens
förutsättningar. Elisabet Fjellström valdes till ersättare i förbundsstyrelsen under kongressen.
Kyrkovalet
S-kvinnodistriktet har deltagit i kampanjen under kyrkovalet och ser med glädje fram emot att kyrkan
fortsätter att finnas till för alla med tanke på det valresultat som nåddes.
Motionsskrivarhelg
Den 14-15 oktober deltog tio medlemmar på en motionsskrivarhelg ute på Verkö Slott under ledning
av förbundssekreterare Susanne Andersson. Motioner blev skrivna, möjligen också inskickade. Det var
mycket uppskattat och förslag på när det skulle ske nästkommande verksamhetsår kom redan på
middagen den 14:e oktober.
Feminism för allas lika värde
Regionens dag feminism för allas lika värde har blivit ett återkommande inslag där S-kvinnodistriktet i
samarbete med Östersunds S-kvinnor håller bokbord, värvar medlemmar och deltar på seminarier och
workshops. Representanter från distriktet är även med vid planeringen.
Synlighet i kommuner
Distriktsstyrelsen hade som ambition att under verksamhetsåret besöka alla länets kommuner där det
idag inte finns en aktiv klubb och nådde en bit på vägen. Åre, Bräcke och Ragunda hade någon gång
under verksamhetsåret besök på arbetarekommunaktivitet från kvinnodistriktet.
Synlighet i klubbar
Under verksamhetsåret har representanter för distriktsstyrelsen besökt andra klubbar än sina egna
hemmaklubbar och deltagit i verksamhet.
Avslutning
Som alltid är det mycket som hänt under ett verksamhetsår och än mer som vi hade velat genomföra.
Kampen för ett mer jämlikt och jämställt samhälle fortsätter där S-kvinnor fortsätter att vara drivande
såväl inom som utom partiet.
En jämställd värld är möjlig och vi kan skapa den tillsammans
Distriktsstyrelsen genom
Elisabet Fjellström, ordförande

Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen har under året bestått av Filip Svantesson, ordförande, Jenny Sellsve, Kassör, Elin
Hammar, vice ordförande & ansvarig för att hela landet ska leva, Ebba Kristofersson, studieledare
t.o.m. 31 oktober 2017 och tjejnätverksansvarig fr.o.m. 31 oktober 2017, Niklas Rhodin, ansvarig för
utbildningspolitiska frågor, Jenny Störvold, facklig ledare, Elias Benharaoua, kampanjledare t.o.m.
datum 13 december 2017 och studieledare t.o.m. datum 13 december 2017, Alma Karlsson,
studieledare, Alexandra Karlsson, ansvarig för arbetsmarknadspolitiska frågor, Johanna Ångström,
internationell ledare.
Personal
Under året har följande personer varit anställda i distriktet: André Norlén, distriktsombudsman, fr.o.m.
2017–10–01.
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Internationellt
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret inte bedrivit några internationella projekt. Ett antal
medlemmar deltog vid distriktets stödinsats till stöd för AUF i den norska valrörelsen.
Studier
Under verksamhetsåret har vi organiserat grundkurser på samtliga tre nivåer. Kurserna har i relation
till medlemsutvecklingen haft ett bra deltagarunderlag. Utöver kurser anordnade inom distriktet har
distriktets medlemmar funnits representerade på följande kurser: KLU – Bommersvik (1 p), DLU –
Bommersvik (2 p), FOKUS-konferens – Eskilstuna (2 p), Om facket – Sundsvall (7 p), Norrkonferens –
Skellefteå (5 p).
Skolbesök och medlemsutveckling
Under verksamhetsåret har vi haft aktiva kommunavdelningar i Östersund och Åre. Dessutom har
Wargentins socialdemokratiska skolkubb (WSSK) bedrivit verksamhet i Östersund vilket samlat
medlemmar från flera olika kommuner i länet. Det är en välkommen utveckling med fler etablerade
kommunavdelningar i distriktet. Skolbesöken har varit många och effektiva. Vi har varit på skolor i de
flesta av distriktets kommuner. Sammanlagt har vi genomfört ett fyrtiotal skolbesök.
Kongress 2017
Mellan den 11–14 augusti arrangerades SSU:s 39:e ordinarie förbundskongress i Stockholm. Jämtlands
län hade fem ombud på plats samt två delegationsledare. På kongressen klubbades ett reformprogram
med ambition att verkställas inom två mandatperioder vid socialdemokratisk valseger. Dessutom
antog man ett nytt principprogram som sammanfattar vår ideologi och allmänna grundsatser för vår
politik. Därutöver valdes en ny förbundsstyrelse där bland annat distriktets kassör Jenny Sellsve valdes
in för kommande kongressperiod.
Facklig-politiskt arbete
LO och SSU-distriktet har tillsammans under verksamhetsåret planerat gemensamma
kampanjinsatser. Ett flertal SSUare deltog vid den uppskattade kursen Om Facket. SSU-distriktet har
stöttat LO vid skolinformationer där vi samtidigt bedrivit kampanj.
1 maj
I samtliga av distriktets åtta kommuner genomfördes de traditionsenliga förstamajdemonstrationerna
tillsammans med arbetarrörelsens olika delar. Bland talarna fanns exempelvis Jämställdhetsminister
Åsa Regnér. SSUare höll tal i Krokom (Elias Benharaoua och Niklas Rhodin), Strömsund (Elin Hammar),
Åre (Simon Sätherberg), Berg (Alma Karlsson), Östersund (Filip Svantesson), Bräcke (Jenny Störvold)
Ragunda (Alexandra Karlsson) och i Härjedalen genom Johanna Ångström.
Pride
SSU-distriktet deltog vid Pride-manifestationen i Östersund den 1 september 2017. SSU hade en egen
sektion i tåget med många medlemmar närvarande. Evenemanget hade många deltagare med
företrädare för näringsliv, civilsamhälle och ett stort antal privatpersoner. Dagen avslutades med
politiska tal och underhållning i badhusparken.
Information
Facebook har blivit det absolut vanligaste sättet att nå ut till medlemmarna angående möten, kurser
och föreläsningar. Det har i de flesta fall fungerat väldigt bra då information snabbt kommit ut till
klubbarna och dess medlemmar. Det finns en viss risk i att per automatik anta att alla fått
informationen så fort det är ute på Facebook då alla medlemmar inte har Facebook eller att
medlemmar glömmer att läsa mejlen och de event som finns utlagda. Detta är något som distriktet
måste tänka på och ta hänsyn till inför kommande år och kanske etablera kontaktlistor inom klubben
som klubbstyrelserna har ansvar för.
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Representation
Det är glädjande att många SSU:are deltar i kommun- och regionpolitiken utöver SSU. Distriktsstyrelsen
har under året arbetat aktivt för att fler unga ska stå på partiets valsedlar till regionfullmäktige och till
riksdagen, ett arbete som fallit ut väl. Detta är viktigt då vi unga måste påverka politiken och visa på
att vi är här och vill ta plats.
Slutord
Distriktet har medlemsmässigt befäst sin position och ser ett tilltagande intresse för våra idéer kring
dagens problem och morgondagens lösningar. Vår organisation behöver få fler aktiva
kommunavdelningar och värva mer medlemmar i samtliga av länets kommuner. Vår uppgift är verklig
samhällsförändring och med ett starkt SSU kan vi på allvar förverkliga denna uppgift. I en tid där
främlingsfientligheten och odemokratiska värderingar växt sig allt starkare i landet välkomnar vi
valåret och de utmaningar vi nu kommer ställas inför. Det politiska engagemanget för frihet och
rättvisa har sällan varit viktigare än vad det är idag. I gott mod formar vi framtidens samhälle.
Distriktsstyrelsen för verksamhetsåret 2017, vill tacka för året som gått och ställer härmed sina platser
till distriktsårskonferensensförfogande.
Filip Svantesson
Ordförande

Styrelsen har bestått av: Ordf Anders Frederiksen, Kassör Jan-Erik Tedemar, Vice
ordf Per-Göran Skoog, Sekr Anton Waara, Ledamöter Sonia Elvstål, Majlis Ek,
Rickard Åsen. Ersättare: Emmy Baronowski, Nicolas Ångnell. Revisor Stefan Fax.
Barnrättsambassadörer: Lava Elvstål, Emmy Baronowski, Anja Sparrman.
Styrelsemöten: Styrelsen har 7 protokollförda sammanträden
Medlemsmöten: Under året har vi genomfört 2 planeringsmöten med barnrättsambassadörerna
utöver årsmötet för medlemmarna.
Expedition och personal: Expeditionen är förlagd till folkets hus. Administrativa arbetsuppgifter
hanterades mestadels av Jan-Erik Tedemar under året. Ingen anställd.
Redogörelse över aktiviteter
Julgransplundring OSD - Jan-Erik Tedemar fanns på plats under julgransplundringen, med leklådor
och infomaterial. Tillsammans med socialdemokraterna och ABF.
Möte med Vishal Basin 29 jan - Möte med Vishal Basin Unga örnar Sverige. Bl.a info ang pågående
medlemsvärvartävling.
Årsmöte 25 mars - Mötet öppnades av Anders Fredriksen, mötet utsåg Nicolas Ångnell till
mötesordförande. Sedvanliga mötesförhandlingar. Under mötet bjöd föreningen på fika.
Kurs i Teater - Kurs i teater inför piratfestivalen hölls i Torvalla med 16 deltagare vid tre kurstillfällen.
18 mars, 25 mars och 8 april.
1 maj - På plats på stortorget med lekhörna under första maj demonstrationen.
Karaokekväll 20 juli - Fantastisk karaoke och aktivitetskväll i Orrvikenuppdelat på två tider, ett för
barn och en senare för ungdomar. Många kom för att umgås med oss. Tackar Björn på Nära dig för
sponsring av allt tilltugg.
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Piratfestivalen 5 augusti - Vår fantastiska piratfestival genomfördes i badhusparken. En uppskattad
festival för hela familjen, Där alla kan delta oavsett ekonomisk bakgrund eftersom den är helt
kostnadsfri för alla. 54 sponsorer och medarrangörer gjorde denna dag möjlig. Många tusen
deltagare.
Läger i Sunne - Genomförde ett kanotläger. 8 deltagare som genomförde workshops och aktiviteter.
Riktigt roligt och utvecklande. Trots regn så var humöret på topp.
Barnrättsforum 10-12 nov - Tre av våra ungdomar åkte till Stockholm för att utbildas till
barnrättsambassadörer. Anja, Emmy och Lava trivdes av en helg i vår huvudstad tillsammans med
många andra nyvunna örnvänner.
Barnrättsambassadörerna - Våra barnrättsambassadörer sågs under 2017 på 2 planeringsmöten inför
kommande aktiviteter 2018. Glada och taggade för framtida aktiviteter.
Slutord
Vi vill här tacka våra samarbetspartners amt alla i övrigt som stöttat vårt arbete under 2017 års
verksamhet.
Anders Frederiksen
Ordförande
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EKONOMISK BERÄTTELSE 2017

Balansrapport
Tillgångar

Ing.balans 1/1

Utg. balans 31/12

Postgiro
Bank
Kassa

13 167,31
55 140,11
600,00
------------68 907,42

16 117,31
55 240,11
1 300,00
------------72 657,42

68 907,42

72 657,42

------------68 907,42

------------72 657,42

Skulder
Eget kapital

Resultaträkning 1/1-31/12 2017

Intäkter
Insamlade medel
Försäljning
Ränta

Kostnader
3 700,00
1 000,00
0

------------4 700,00

Porto/bankavgifter
Styrelsemöten
Anslag
Överskott

950,00
0
0
3 750,00
-----------4 700,00
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