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Under året har distriktsstyrelsen haft tio möten, varav 2 videomöten och 1 telefonmöte. 1 av de tio
mötena har varit en tvådagarsöverläggning i Åre och 2 av möten ägde rum i samband med
distriktskongressen. Verkställande utskottet har haft 5 möten under året. Utöver dessa 5 möten har
verkställande utskottet haft avstämningar veckovis i egenskap av valledning från och med 6 augusti
fram till valet.
De stora frågorna i styrelse och VU under året har rört valrörelsen och prioritering av frågor under
denna. Regionens ekonomi och situation har också diskuterats flitigt under mötena.
Under året har styrelsen kontinuerligt följt
upp medlemsutvecklingen och tagit beslut
för
att
stimulera
ett
fortsatt
medlemsvärvande. Styrelsen har utgått från
det handlingsprogram distriktskongressen
beslutat.
Vad gäller verksamhet har styrelsens och
VU:s huvudfokus varit valrörelsen och
aktiviteter kopplat till den. Styrelsen har
arbetat aktivt för att lägga aktiviteter i de delar
av länet man ansett varit i behov av extra
stöld.

Årets distriktskongress hölls den 21-22 april på Holiday Club i Åre. Det var 118 ombud närvarande
och utöver distriktsstyrelsen besöktes kongressen även av ett antal medlemmar och gäster från
sidoorganisationer. Ordförande för distriktskongressen var Margareta Winberg och sekreterare var
Stefan Fax.
Partistyrelsens representant vid distriktskongressen var partisekreterare Lena Rådström Baastad
som talade om den svenska modellen och det gemensamma samhällsbygget. Lena fick också äran
att dela ut Tage Erlanders hedersmedalj till
Elisabet Yngström, Ragunda.
Gästtalare under kongressen var Per Göran Skoog
(LO), Alma Karlsson (SSU), Emil Burman
(Transportarbetareförbundet), Tore Sandvik
(Arbeiderpartiet), Nikolina Nedeska och Saso
Veleska (Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija),
Eva Malm (ABF) och Elisabet Fjellström (Skvinnor).
Kongressen behandlade motioner, organisatoriskt
handlingsprogram samt valprogram.
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Firandet av första maj har överlag i vårt län varit bra, med god stämning, nya medlemmar och
ganska mycket folk. Totalt deltog ca 900 personer runt om i länet. Sex av våra åtta kommuner har
förmiddagsmöten så att möjlighet fanns att hinna in till Östersunds eftermiddagsmöte och
demonstrationståget.
Partistyrelsens
talare
var
Arbetsmarknadsminister
Ylva
Johansson, och hon talade i
Östersund. I Östersund talade även
AnnSofie
Andersson,
Kommunalråd, Elisabeth Brandt
Ygeman, Handels, Maria Nerpin,
AK-ordf, och Julius Wallin, SSU. På
övriga ställen i länet hade vi följande
talare: Berg – Kalle Olsson,
Riksdagsledamot,
Therese
Kärngard, Kommunalråd, Daniel
Andersson, GS-facket och Alma
Karlsson, SSU. Bräcke – Robert
Uitto, Regionråd, och Elin
Hammar, SSU. Härjedalen – AnnMarie
Johansson,
Regionråd,
Gottfrid Jonsson, AK-ordf och Filip Svantesson, SSU. Krokom – Bengt Bergqvist, Regionråd,
Sven Höckert, Elektrikerförbundet, Niklas Rhodin, Kommunalrådskandidat och Simon
Sätherberg, SSU. Ragunda – Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot, Jonas Andersson,
Kommunalråd, och Jenny Störvold, SSU och Målareförbundet. Gäddede – Maria Jacobsson,
Riksdagskandidat, och Ardis Lindman, ordf Frostvikens s-förening. Strömsund – Jenny Sellsve,
Regionstyrelsen, Susanne Hansson, Kommunalråd, Magnus Drogge, GS-facket, och Ebba
Kristofersson, SSU. Åre – Anders Edvinsson, PD’s vice ordf, Peter Bergman, Kommunalråd, och
Nils Lindberg, SSU.

Under året har Jämtlands läns 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. Utöver träffar med ordförande, ombudsmän och länsbänksansvariga har partidistriktet
arrangerat en rådsträff under maj månad i Stockholm
för samtliga kommunalråd, regionråd/landstingsråd
samt riksdagsledamöter från Skogslänen. Under träffen
deltog finansministern, arbetsmarknadsministern,
försvarsministern, civilministern och partisekreteraren.
Partidistriktet
har
också
arrangerat
skogslänskonferensen under oktober månad som på
grund av rådande parlamentariskt läge hölls i Stockholm
för att underlätta deltagande för riksdagsledamöterna.
Den fråga som tagit mest plats i samarbetet under året
har varit nomineringar till Europaparlamentet.
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Under året har partidistriktet haft 12 besök av statsråd. Partidistriktet har arbetat aktivt för att
placera besöken runt om i hela länet. Besöken har i huvudsak handlat om att mobilisera inför valet.
Samtliga kommuner har fått besök av minst 1 statsråd och öppna möten med statsråd har hållits i
Bergs kommun, Krokoms kommun och Ragunda kommun.
Den 8/2 till den 9/2 besökte Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht länet. Under besöket höll
landsbygdsministern pressträff i Järpen där han presenterade nyheten om mer pengar till det
Jämtländska näringslivet. Ministern besökte också Norrmontage, Eldrimner, Torsta, där ett öppet
möte hölls, och avslutade besöket på Storsjöteatern med tal under Staare 2018.
Den 28/3 besökte Civilminister Ardalan Shekarabi Östersunds och Bergs kommun. Under besöket
träffade statsrådet elever vid Jämtlands gymnasium Fyrvalla innan besök gjordes vid macken i
Myrviken, skolan i Svenstavik och Tallgläntan i Hackås. Dagen avslutades med öppet möte i
Hackås.
Den 13/4 besökte Civilminister Ardalan Shekarabi Östersunds kommun. Under dagen besöktes
Statens servicecenter samt barn- och ungdomspsykiatrin.
Den 1/5 besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson länet. Under sitt besök talade statsrådet
vid Östersunds arbetarekommuns 1:a maj firande.
Den 4/5 besökte barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren länet. Statsrådet besökte
kvinnojouren, Remonthagens förskola samt PRO leva livet. Under dagen deltog även statsrådet i
valkampanj i centrala Östersund.
Den 13/6 till den 14/6 besökte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht länet. Landsbygdsministern
besökte Vemservice i Vemdalen, Rödins trävaru i Svenstavik, SCF Betongelement och
Hälsocentralen i Strömsund. Under besöket hölls även ett öppet möte i Oviken.
Den 1/7 besökte statsminister
Stefan Löfven Jämtlands län.
Statsministern åkte buss från
Frösö flygplats till Gällö där
han besökte sågverket. I Gällö
besöktes även skidtunneln
tillsammans
med
skidskyttarna
Torstein
Stenersen och Jesper Nelin.
Efter besök i Gällö åkte
statsministern vidare till
Bräcke för lunch med
företagare för samtal om utmaningar i glesbygd. Dagen avslutades med familjedag i Hammarstrand
på Trätojordsbacken. Till familjedagen hade Ragunda arbetarekommun ordnat med spel och lekar,
kolbullar och musik. Dagen avslutades med tal av statsministern. Ungefär 500 personer närvarade.
Den 13/8 besökte försvarsminister Peter Hultqvist länet. Statsrådet deltog i kampanj tillsammans
med Östersunds arbetarekommun i centrala Östersund, besökte räddningstjänstförbundet, SAAB
i Lugnvik och deltog i dörrknackning på Körfältet.
Den 14/8 besökte gruppledare Anders Ygeman länet. Ygeman besökte Löjtnantsgården i Brunflo,
LRF i Hoverberg, Skistar i Åre och avslutade besöket med dörrknackning i Mörsil.
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Den 22/8 besökte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll länet. Statsrådet besökte
familjecentralen i Strömsund samt försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Dagen avslutades
med nationell sjukvårdsdebatt på Storsjöteatern i Östersund.
Den 24/8 besökte finansminister Magdalena Andersson länet. Finansministern besökte ett
äldreboende på Frösön och Skatteverket i Östersund.
Den 3/9 besökte näringsminister Mikael Damberg länet. Statsrådet besökte Peak Innovation i
Östersund för att sedan delta vid företagarlunch i Åre. Därefter besökte Damberg gymnasieelever
i Järpen innan dagen avslutades med besök vid Hallströms i Ås och dörrknackning i Lugnvik.

Medlemsantal

2017

2018

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

79
227
216
231
158
352
134
609
2006

111
212
210
211
151
357
154
657
2063

Nya medlemmar
36
14
16
12
13
42
25
119
277

Riksdagsröster

Organisationsgrad

1475
1576
2339
2920
1293
3071
1911
14047
28632

8%
13 %
9%
7%
12 %
12 %
8%
5%
7%

Medlemsantalet avser partimedlemmar, både betalande och obetalda. Vi har värvat 277 medlemmar
under året. Vi har ökat medlemsantalet jämfört med 2017 trots utträden ur partiet. Flest värvade
har Östersunds arbetarekommun med 119 nya medlemmar.

År 2018 började med en gemensam planeringskonferens
med representanter från Prilep, Bitola och Kocani. Med
från Sverige på den konferensen var Eva Handmark, Bengt
Johansson (projektledare) och Helena Austell från
Upplands-Bro.
Planeringen för 2018 för vår grupp från Prilep mynnade ut i planering av seminarium, studiecirklar
och workshops. För de planerade seminarierna var fokus på att utbilda styrelse- och
fullmäktigeledamöter. Studiecirklar och workshops hade fokus på att nå ut till ungdomar och
kvinnoklubbar. Vi hade nöjet att bjuda in två representanter från Prilep till Distriktskongressen
som hölls i Åre i april månad. Besöket uppskattades mycket och gav lärdomar för våra vänner att
ta med sig tillbaka till sina kamrater i Makedonien.
I slutet av maj hade Gabriella Carlsson från Krokoms S och Eva Handmark ett seminarium med
rubriken ”Transparency and open community”. Syftet med seminariet var att visa på hur vi jobbar
med medborgardialog och olika vägar in till att ge medborgarna möjlighet att få insyn i, påverka
och ta del av den lokala politiken. I seminariet ingick också ett pass med diskussioner och samtal
kring kommunikation och media, både traditionell media och sociala medier. Ett gemensamt
seminarium som blev mycket lyckat. Vi märkte att de olika grupperna hade mycket att diskutera
mellan sig i fråga om strategier vid valarbete och det lokala politiska arbetet. I planeringen för 2018
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ingick också en gemensam träff för alla tre grupperna från Makedonien med temat Företagare. Den
träffen hölls i Borås 16–17 juni och ansvarig var Bengt Johansson, Upplands Bro.
Vi hade också planerat in att en grupp från Prilep skulle komma till Östersund och vara med under
slutspurten av vårt valarbete. Tyvärr visade det sig att det inte var möjligt ekonomiskt och vi fick
ställa in besöket.
I oktober deltog Eva Handmark och Gabriella tillsammans med Bengt och hans gäng från
Upplands Bro i ett seminarium i Makedonien. Seminariet var anordnat lokalt med lokala föreläsare.
Vi fick under seminariet tillfälle att berätta om det politiska läget hos oss Sverige efter valet och
naturligtvis umgås med våra vänner från Prilep.
Makedonien genomförde en folkomröstning under hösten för att till slut lösa den långa oenigheten
om vad Makedonien officiellt ska heta. Deltagandet i folkomröstningen blev inte vad man önskat
och tyvärr för lågt för att resultatet skulle godkännas. Premiärminister Zoran Zaev tog frågan vidare
till en omröstning i parlamentet. Under vårt besök i Makedonien i oktober kunde vi följa
omröstningen direkt på TV. Glädjen var stor när förslaget fick de röster som var nödvändiga och
att namnet Nordmakedonien kunde godkännas. Vi ser fram emot ett kommande medlemskap i
EU!
Projektet har pågått under många år och varit framgångsrikt. Tanken är att det ska bli en
fortsättning men under andra former. Vilka former är inte klart ännu. Det har varit intressant att
få vara en del av projektet. Att få se och uppleva de skillnader som finns mellan två demokratiska
länder har varit lärorikt, likaså att få ta del av det engagemang våra vänner i Prilep har.
Eva Handmark
Internationell ledare

Världsfacken ITUC mäter årligen hur grundläggande mänskliga rättigheter
respekteras i 142 länder. Siffrorna för 2018 pekar på en farlig utveckling där
situationen för fackligt aktiva försämrats. 87 % av länderna har kränkt
strejkrätten, 81 % har kränkt rätten att förhandla kollektivt, i 65 länder utsätts
arbetstagare för fysiskt våld, 54 länder har ingen eller begränsad yttrandefrihet och i 9 länder har
fackligt aktiva mördats. Fria fackföreningar är en viktig kraft för att utveckla demokratin, fördela
världens resurser mer jämlikt och skapa schysta arbetsvillkor.
Hösten 2016 lanserade Stefan Löfven sitt initiativ Global Deal vid FNs generalförsamling i New
York. Global Deal är en slags internationell variant av det historiska Saltsjöbadsavtalet, ett globalt
handslag mellan arbetsgivare och fack. Tanken är att globaliseringens fördelar och vinster ska
komma fler till del och att utmaningarna på den globala arbetsmarknaden ska hanteras gemensamt.
Även klimatfrågan är en rättvisefråga. Klimatomställning kommer att kosta och måste ske på ett
rättvist och socialt acceptabelt sätt. Idag är ett 100-tal organisationer, företag och regeringar med i
Global Deal. Parterna kan i samverkan och global dialog göra mycket mer för att sänka
arbetslösheten, minska klyftorna, öka jämställdheten, säkra schyssta arbetsvillkor, kväva
korruptionen, pressa tillbaka skattefusket och stoppa rovdriften på miljön, allt i syfte att skapa en
rättvis, inkluderande och långsiktigt hållbar tillväxt. I november 2018 lämnade svenska regeringen
över värdskapet till OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).
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Jens Nilsson, EU-parlamentariker från Östersund, drev många för facken viktiga frågor i EUparlamentet, bland annat frågan om social dumping. Jens utsågs 2017 till EU-parlamentets
huvudförhandlare för att ta fram nya cabotageregler. Regelverket styr hur länge utländska åkerier
får ha sina lastbilar i ett annat EU-land och hur utländska chaufförer får jobba och ta uppdrag. Jens
lämnade i början av 2018 in en av facken mycket uppskattad rapport med förslag på skärpningar
för att undvika utslagning av inhemsk åkerinäring och den sociala dumping som nu pågår, tvärt
emot det förslag som låg på EU-parlamentets bord. Motsättningar mellan olika parter i parlamentet
var dock för stor för att frågan skulle kunna beslutas och den skickades tillbaka till trafikutskottet.
Under våren fattade EU beslut om förändrat utstationeringsdirektiv som stärker skyddet för
utstationerad arbetskraft, men alltså utan regler för transportnäringen. De nya EU-reglernas
implementering i svensk lag utreds och redovisas senast 31 maj 2019 för regeringen.
Valet 2018
Facken mobiliserade sina förtroendevalda och medlemmar i att rösta på socialdemokraterna.
Viktiga frågor som drevs i valrörelsen handlade om trygghet på arbetsmarknaden, till exempel fler
och bättre jobb, ökad jämlikhet, bort med allmän visstid, stoppa hyvlingen (anställda får från en
dag till en annan sänkt arbetstid).
Facken prioriterade besök på sina arbetsplatser, träffar med medlemmar och en omfattande
samtalskampanj i omgångar för att nå så många som möjligt. Bland annat deltog LOs ordförande
Karl-Petter Thorvaldsson och LOs andre vice ordförande Berit Müllerström i lunchmöten,
arbetsplatsbesök och besök på skolor i länet.
De olika facken organiserade upp sina samtalskampanjer själva, till exempel Kommunal där varje
sektion var ett eget ringcentra eller Byggnads som istället var ute på alla arbetsplatser. LO-facken i
samarbete med SSU ringde upp första gångsväljare med gott resultat. Totalt beräknar LO-distriktet
i Mellersta Norrland att man med råge nådde det mål som sattes upp inför samtalskampanjen och
man nådde över hälften av alla LO-medlemmar i distriktet (ingen skillnad i arbetet mellan länen).
Under 1 maj-firandet i Östersund hade flera fackliga organisationer sina tältmontrar på Stortorget
och fackliga representanter talade på 1 maj runt om i länet.
LO-facken samverkade med arbetarekommunerna vid många av partiets olika aktiviteter, till
exempel marknader, dörrknackning, torgaktiviteter, arbetsplatsbesök och ministerbesök i länet.
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.
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
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.
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Prideparad 1 september
Fackliga organisationer och partiet tågade tillsammans i årets välbesökta Prideparad och facken
hade sina montertält i Badhusparken under dagen.
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, Byggnads 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 2018:
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)
Thomas Eriksson
förtroendevald, GS
Jaana Pålsson
ombudsman, Handels
Sven Höckert
ombudsman, Elektrikerna
Gunilla Hamberg
förtroendevald, Transport
Anders Fredriksson
ombudsman, HRF
Sara Sjölander
förtroendevald, Kommunal
Anna Eriksson
ordförande LO-distriktet Mellersta Norrland
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.
Studier är en av grundstenarna för partiets utveckling och dess politik. Folkbildning är och har varit
en framgångsrik strategi för Socialdemokratiska partiet. En viktig del av medlemskapets värde för
oss Socialdemokrater är just rätten till studier och personligutveckling.
Distriktskongressen har fastställt mål för 2018 års studieverksamhet enligt följande:
• 25 % av samtliga nya medlemmar ska erbjudas medlemsutbildning steg 1 och 2 inom tre
månader från inträdesdatum.
• Ledarutbildningar steg 1 och 2 skall hållas under året.
Studie/utvecklingsledare har i uppdrag att planera, organisera och genomföra dessa studier utifrån
distriktets förutsättningar och mål samt nationella riktlinjer. En viktig del av arbetet för
studie/utvecklings ledaren under senaste åren har varit att säkerställa kvalitetskraven på samtliga
studier det vill säga leverera studier som har god pedagogisk atmosfär samt en hög grad
socialpedagogik. För att uppnå det pedagogiska målet har det bildats en handledare/resursbank
som används vid varje studie på ämnesnivå. Målet är att samtliga handledare får partiets
handledarutbildning. Våren 2018 har 2 personer genomgått denna utbildning.
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Under året har partidistriktet organiserat
medlemsutbildningar steg 1 och 2 vid 4
tillfällen. Den 26-27 maj och 29-30 september
genomfördes medlemsutbildning steg 1. Den
19-20 maj och 10-11 november genomfördes
medlemsutbildning
steg
2.
Samtliga
utbildningar genomfördes på Hotell Clarion 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.
Studieresultatet efter genomförda medlemsutbildningar visar en måluppfyllelse på 19.8 % av nya
medlemmar som har fått utbildning samt att samtliga inom 3 månader från inträdesdatum.
Efter varje utbildningstillfälle sker en utvärdering av genomförda utbildningen som samtliga
deltagare svarar på en del frågor via en blankett. Resultatet av utvärderingarna under 2018 visar en
absolut hög grad av nöjda deltagare.
Under 2018 har partidistriktet genomfört
ledarutbildningar vid 2 tillfällen i egen regi, den
19-20 maj genomfördes Socialdemokratiskt ledarskap
steg 1 och den 13-14 oktober genomfördes
Socialdemokratiskt ledarskap steg 1 del 2 ”Att vara
lokalpolitiker”. Syftet med dessa utbildningar är att
fler förtroendevalda ska få fördjupade kunskaper om
att vara ledare inom socialdemokratin och få verktyg
för att klara sina uppdrag. Dessa utbildningar
genomfördes också på Hotell Clarion i Östersund.
Vid de nationella utbildningarna har partidistriktet haft god representation. Vid ledarutbildning
steg 3 har partidistriktet haft 2 deltagare. Vid Bommersviksakademin har 3 personer deltagit från
partidistriktet. Besök hos arbetarekommunernas styrelsemöten har under året hållits för att
uppmuntra till lokala medlemsutbildningar. Flera av våra arbetarekommuner driver egna
utbildningar med stöd från partidistriktet, ofta i samarbete med ABF. Under året har också
workshops kring lokal organisationsutveckling hållits i arbetarekommunerna.
Abbas Khanahmadi,Studieledare
Inrapporterad verksamhet till ABF JH 2018
Kulturprogram
Studiecirkel Annan verksamhet
Partidistriktet
2
0
8
Bergs AK
0
0
0
Bräcke AK
0
0
0
Härjedalens AK
0
0
0
Krokoms AK
27
1
0
Ragunda AK
9
1
1
Strömsunds AK
2
1
0
Åre AK
0
0
0
Östersunds AK
2
1
3
Totalt i länet - Arrangemang: 58, Deltagare: 1542
Totalt 2017 – Arrangemang 26, Deltagare 216

Deltagare
147
0
0
0
566
443
233
0
153
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Socialdemokraterna i Jämtlands län hade flera målsättningar i valrörelsen 2018. Vi skulle nå ett
bättre resultat i kommunvalen, regionvalet och riksdagsvalet än vi gjorde i valet 2014. Vi skulle
genomföra minst 43 000 samtal och ha minst 150 aktiva valarbetare runt om i hela länet och vi
skulle värva minst 310 nya medlemmar.
Utfallet av valresultatet blev inte vad vi hade hoppats på. Vi tappade i 7 av 8 kommunval och vi
tappade kraftigt i regionvalet och riksdagsvalet. Trots tappet i riksdagsvalet lyckades vi behålla våra
2 mandat till riksdagen tack vare att länet fick ett utjämningsmandat som vi socialdemokrater erhöll.
I Region Jämtland Härjedalen hamnade vi i opposition för första gången sedan 1940-talet. I
regionvalet tappade vi stöd i samtliga kommuner och totalt tappade vi 7,17% i hela länet.
I kommunvalen tappade vi 5,19 % i hela länet. Tappet var störst i Ragunda kommun där vi tappade
15,54%. I Bergs kommun ökade Socialdemokraterna stödet. Totalt styr Socialdemokraterna 4 av
länets 8 kommuner i olika konstellationer.
Socialdemokratiskt styrda kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, Strömsund
Kommuner med Socialdemokraterna i opposition: Krokom, Ragunda, Åre, Östersund
Valresultat 2018
2018
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
Jämtlands län

K-val
40,6
35,05
33,32
30,96
35,58
45,17
21,48
29,63
31,84

L-val
31,97
36,99
34,72
29,76
37,5
41,73
26,81
29,09
31,4

R-val
32
38,15
34,93
31,09
37,52
41,08
26,19
33,31
33,6

Diff K/L
-8,63
1,94
1,4
-1,2
1,92
-3,44
5,33
-0,54
-0,44

Diff K/R
-8,6
3,1
1,61
0,13
1,94
-4,09
4,71
3,68
1,76

Diff L/R
0,03
1,16
0,21
1,33
0,02
-0,65
-0,6
4,22
2,4

K förändring
+66
-121
-251
-216
-543
-253
-433
-1717
-3468

L förändring
-268
-392
-517
-422
-474
-658
-316
-2105
-5152

R förändring
-380
-426
-564
-501
-426
-787
-240
-1347
-4671

Antal röster 2018 samt förändring från 2014
2018
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
Jämtlands län

K-val
1869
1448
2225
2907
1239
3407
1590
12399
27084

L-val
1443
1494
2263
2742
1261
3085
1929
12061
26278

R-val
1475
1576
2339
2920
1293
3071
1911
14047
28632
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Förändring 2014–2018
Differens 2014 - 2018
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
Jämtlands län

K-val
1,85
-1,76
-3,53
-3,41
-15,54
-2,16
-8,35
-5,85
-5,19

L-val
-5,54
-8,05
-7,89
-5,51
-13,17
-7,33
7,14
-6,71
-7,17

R-val
-7
-9,22
-7,98
-5,88
-10,89
-8,67
-5,41
-4,61
-6,18

Vad gäller de organisatoriska
målsättningarna
lyckades
partiet i mångt och mycket nå
de uppsatta målen. Över 170
personer var aktiva i den
socialdemokratiska
valrörelsen i Jämtlands län.
Dörrknackningar
genomfördes i samtliga
kommuner
och
väljarkontakter ägde rum
kontinuerligt i hela länet.

Utöver den verksamhet arbetarekommunerna stod för bidrog distriktsstyrelsen med flera insatser
i kommuner som behövde extra stöd i valarbetet. Länsbänken och regiongruppen bidrog även till
en ökad aktivitet runt om i hela länet. Totalt värvades 277 nya medlemmar under valåret.

Genomförda samtal
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
Jämtlands län

Dörrsamtal
964
255
230
1045
238
559
962
9744
13997

Allmänna samtal
1323
494
1252
1859
2028
4629
1874
12600
26059

Telefonsamtal
54
37
68
136
36
86
79
601
1097

Totalt
2341
786
1550
3040
2302
5274
2915
22945
41153
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2018 – Valåret där vi kämpade men inte nådde målen
Det är den 21 januari 2019 och det är med glädje vi äntligen har en socialdemokratiskt ledd regering
på plats. Sveriges statsminister heter återigen Stefan Löfven. Sverige har valt en annan väg än den
som vi ser hända i andra delar av Europa och världen. Sverige har valt att inte ge makt till
främlingsfientliga högerpopulister. Vi står på rätt sida av historien!
När vi lägger år 2018 till handlingarna kan vi se att det var ett intensivt år för Socialdemokraterna i
Jämtlands län.
Vi har värvat många nya medlemmar. Vi har haft många deltagare på våra utbildningar och fått
väldigt fina utvärderingar. Tack Abbas Khanahmadi med flera!
Vi har styrt kommuner, regionen och landet och vi har gjort skillnad när vi jobbat med att ständigt
förbättra i människors vardag. Nattågen rullar återigen till Jämtland, uranbrytning har äntligen blivit
förbjuden, bostäder har byggts runt om i länet, arbetslösheten har sjunkit för att nämna några saker.
Vi har i år igen haft många statsrådsbesök, vi uppskattar verkligen när våra statsråd kommer och
besöker hela länet och vi får möjlighet att ha öppna möten med medborgare i kommunerna.
Vi vet att politiken hänger ihop – lokalt, regionalt, nationellt och EU.
Vi fick ett statsministerbesök när Stefan Löfven den 1 juli, en solig och underbar sommardag tog
sin turné med buss till Jämtland. Vi besökte Gällö Timber, skidtunneln Mid Sweden 365, åt lunch
med företagare i Bräcke och hade en fantastisk eftermiddag som Socialdemokraterna i Ragunda
anordnade på Trätojordsbacken i Hammarstrand där statsministern även höll tal.
Vi har hela året förstås fokuserat på valen till kommun, region och riksdag. Det finns mycket att
glädjas åt i valrörelsen – vi utvecklade politiken, vi knackade fler dörrar och vi hade fler samtal i
hela länet. Vi fanns på gator och torg, på marknader, vi gjorde verksamhets- och företagsbesök. Vi
värvade många nya medlemmar i valrörelsen, och många fler tog steget in i valarbetet. Vi hade vårt
fantastiska SSU som jobbade dygnet runt. Tack alla som jobbade så hårt! Och extra tack till våra
anställda – Anton Hammar, Stefan Fax, Susanne Wänseth och Nicklas Lindahl som jobbade som
kommunikatör under valåret.
Valresultaten kan vi dock inte glädjas åt. Vi nådde inte målen och vi tappade makten i regionen, i
Östersund, Åre, Ragunda och lyckades inte ta över makten i Krokom. Nu finns vi i styren i
Strömsund, Härjedalen, Bräcke och i Bergs kommun där vi ökade. Vi tappade ett mandat till
riksdagen men tog tillbaka det med ett utjämningsmandat. Vi har tillsatt en valanalysgrupp under
ledning av Emil Burman som under våren kommer att lämna sin analys av valresultatet och
förbättringsförslag. Det behövs utvärdering och reflektion. Nu ska vi fortsätta vårt viktigaste arbete
– värva nya medlemmar, utbilda flera och stärka partiet.
Makten är till låns, partiet äger vi. Så sörj inte, organisera er så att vi kan sätta fart och starta
valrörelsen inför både Europavalet och valet 2022!
Vi är ett folkrörelseparti i ständig rörelse – framåt. Tack alla igen för allt fantastiskt hårt arbete
under valåret 2018.
Anna-Caren Sätherberg
Ordförande Socialdemokraterna i Jämtlands län
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Östersund i februari 2019

Anna-Caren Sätherberg

Dan Martinsson

Bo Sundström

Gottfrid Jonsson

Erika Öhlin

Niklas Rhodin

Lennart Skoog

Bengt Bergqvist

Karin Näsmark

Gudrun Hansson

Martine Eng

Per Göran Skoog

Maria Nerpin

Anders Edvinsson

Robert Uitto
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Resultat och Balansräkning för 2018 finns i bifogade årsredovisning.

SOCIALDEMOKRATERNA I JÄMTLANDS LÄN
Org.nr 893200-0568

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande utskottets
förvaltning i Socialdemokraterna Jämtlands län för år 2018. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat
och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
några väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
partidistriktet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med
partidistriktets stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av partidistriktets resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med partidistriktets stadgar.
Vi tillstyrker att distriktskongressen fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Östersund i februari 2019

Agnetha Danielsson

Staffan Ekström

Roger Östlund
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Under riksdagsåret 2018 kunde vi se positiva resultat i frågor som Socialdemokraterna i Jämtlands
län och dess företrädare i riksdagen arbetat med under mandatperioden 2014-2018. Exempel
därom är beslutet att förbjuda uranbrytning, fortsatt utbyggnad av statliga servicekontor,
resursförstärkningarna för att stärka den polisiära närvaron i hela landet.
Länets socialdemokratiska ledamöter, Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson, har skrivit ett
flertal gemensamma motioner som tar sin utgångspunkt i förslag och problemställningar som har
uppmärksammats genom motioner från arbetarekommuner eller i samtal med medborgare,
organisationer och företag. Bland annat har motioner lämnats om kompetensförsörjning på
landsbygd, mer rättvis fördelning av resurser mellan länstransportplanerna, problemen med
övergivna motorfordon och behovet av lokala sparbanker.
Annars präglades riksdagsåret av valet i och den efterföljande turbulensen kring
regeringsbildningen.
I likhet med andra län i norra Sverige tappade S i Jämtland väljarstöd i valet till riksdagen. Det är
emellertid glädjande att vi trots det behöll två riksdagsmandat - särskilt som endast ett mandat
skilde mellan de tidigare traditionella blocken.
Uppgörelsen mellan S, MP, C och L innebär ett helt nytt läge för svensk politik och för arbetet i
riksdagen.
För länsbänken – Anna-Caren och Kalle

Gruppens förtroendevalda/funktioner har under året bestått av
Styrelsen: Ordförande Ann-Marie Johansson, vice ordförande David Adervall, kassör Bengt
Bergqvist, sekreterare Stefan Fax, ledamot Margareta Winberg.
Inga revisorer valda
Representant på partidistriktets distriktskongress och förtroenderåd:
Ordinarie David Adervall och ersättare Glenn Löfblad
Festkommitté: Robert Uitto, sammankallande, Carina Fröberg och Ella Wallberg
Gruppledare: David Adervall
Valberedning: Britt Carlsson, tillika sammankallande, Thomas Hägg och Cathrin Blomqvist.
Gruppmöten och s-träffar
Gruppens verksamhet under 2018 har präglats av valet på olika sätt. I ett tidigt stadie så beslutade
partidistriktet att vi skulle gå in i valrörelsen själva, dvs inte driva något valarbete tillsammans med
vår koalitionspartner Moderaterna. Det gjorde att vårt organiserade samarbete med dem kom att
trappas av allt eftersom under året för att slutligen upphöra vid regionfullmäktiges sammanträde i
juni.
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
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tillsammans med samarbetspartiet Moderaterna fram till och med april. Därefter skötte vi sådana
sammanträden och konferenser ensam.
Styrelsegruppen, som bestått av styrelsens Socialdemokratiska ordinarie ledamöter, gruppledare
samt fullmäktiges ordförande har träffats en gång per månad under året, med uppehåll för sommaroch jul och nyårsuppehåll.
Viktiga händelser för regiongruppen under 2018:
Valet
Den Socialdemokratiska regiongruppen gjorde en mycket aktiv valrörelse. Mycket tack vare
kampanjledarna David Adervall och Jenny Sellsve som kompletterade varandra väl i arbetet.
Nämnas ska också det mycket goda samarbetet med arbetarkommunerna i det praktiska
kampanjarbetet där metoderna främst var dörrknackning och butikskampanjer.
Besvikelsen blev därför stor när vi fick ta del av resultatet på natten vilket innebar att vi minskar
med tre mandat. Eftersom våra tidigare samarbetspartners Moderaterna beslutat att driva
valrörelsen inom alliansen, dvs tillsammans med Kristdemokrater, Liberalerna och Centerpartiet,
var det naturligt att deras ambition var att bilda en majoritet utan Socialdemokrater. De klarade inte
det själva utan det krävdes också att Miljöpartiet anslöt sig samt att de fick passivt stöd från
Sverigedemokraterna för att bilda ett minoritetsstyre. Det är ett svagt styre som mycket väl kan
komma att spricka under mandatperioden.
Vi Socialdemokrater har efter valet 18 mandat av fullmäktiges 55, alliansen har tillsammans 25
vilket tillsammans med Miljöpartiets 2 ger 27 mandat totalt vilket är ett mandat från majoritet.
Sverigedemokraterna innehar därmed vågmästarrollen med 5 mandat (egentligen 4 mandat
eftersom en ledamot har lämnat partiet efter hot om uteslutning och är politisk vilde. Vänsterpartiet
har 5 mandat.
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 ackumulerat är över 1 miljard kronor. Hälso- och sjukvårdens
utveckling gör att allt mer kan göras för allt fler allt högre upp i åldrarna. Det gör att de åtgärder
som vidtagits har ”ätits upp” av ökade kostnader för nya läkemedel och en bättre vård. För att klara
regionens ekonomi har lån tagits upp för att finansiera investeringar.
Ekonomin har ständigt varit närvarande under året för fullmäktigegruppen. Att våra
återkommande beskrivningar av en av staten underfinansierad vård fick vi bekräftat under hösten
då en av regeringen tillsatt utredning av kostnadsutjämningssystemet mellan kommuner och
regioner kom fram till samma åsikt.
Vårt förslag till budget 2019 innehåller därför en skattehöjning med 90 öre. Alliansen och
Miljöpartiets förslag var att låna pengar till att sköta driften av regionens verksamhet vilket vi anser
orimligt.
Statens budget för 2019
Efter valet avsatte en majoritet av riksdagens ledamöter statsminister Stefan Löfven. Därefter kom
han att leda en övergångsregering först fram till mitten av januari då riksdagen åter valde honom
som regeringsbildare och statsminister. Det skedde efter en överenskommelse mellan Liberalerna,
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Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Dessutom efter ett medgivande av
Vänsterpartiet.
Under den perioden hann den gamla alliansen med stöd av Sverigedemokraterna anta en budget
för staten som innebar en rad försämringar för landets kommuner och regioner. I den
överenskommelse som föregick återinsättandet av Stefan Löfven finns ett utökat stöd vilket ger
hopp om bättre ekonomi för vår region. Det trots att det finns annat i överenskommelsen som är
oroande, men förhoppningsvis hanterbart.
Sjukvården
Gruppens mål som har varit att primärvården ska utvecklas, att mer vård ska göras på
hälsocentralerna och/eller i hemmet. I dag är det specialistvården från sjukhuset 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. En hel del av det som utförs av sjukhusets personal kan med utbildning
och stöd av specialistvården utföras av primärvårdens personal – det är en utveckling vi vill se. Vårt
mål att alla patienter ska ha en fast vårdkontakt står kvar.
Det börjar bli allt mer klart att för att genomföra en nödvändig ökad digitalisering och nyttja andra
tekniska landvinningar för att hålla kostnaderna nere krävs också en omstrukturering av sjukvården
som kommer att kräva kraftfulla politiska beslut. Om det nuvarande minoritetsstyret i Region
Jämtland Härjedalen kommer att klara det återstår att se.
Ann-Marie Johansson, Ordförande

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Elisabet Fjellström, Kassör: Katarina Rosberg, Vice ordförande: Elisabeth
Hägglund, Ledamöter: Eva Handmark, Maud Fortuna, Bodil Laxvik, Jenny Palin.
Ersättare: Eva Marcusdotter, Pernilla Ingelsson, Carina Grahn Hellberg, Diana Lindström
Revisorer: Gudrun Olsson (smk) och Viveca Asproth. Revisorsersättare: Harriet Svaleryd.
Aktiva klubbar i distriktet har under verksamhetsåret varit Strömsunds S-kvinnor, Vaplans
kvinnoklubb, Östersunds S-kvinnor och den nystartade klubben Stårschan.
Inledning
Verksamhetsåret 2018 har präglats av valet där vi tillsammans arbetat för att det socialdemokratiska
partiet ska nå framgångar och att vi ska ha en fortsatt feministisk politik i Sverige och Jämtlands
län.
Årsmötet
2018 inleddes verksamhetsåret den 17/3. Under årsmötet diskuterades bland annat hur distriktet
ska arbeta för att starta klubbar i kommuner som ännu ej har S-kvinnoklubbar.
1 maj
Distriktets medlemmar höll tal vid olika arbetarekommuners första maj-firanden. Första maj var
också startskottet för partiets och vår valrörelse.
Valet
S-kvinnodistriktet har deltagit i valrörelsekampanjen och bidragit med material till distriktets
klubbar. Tyvärr kan vi konstatera att trots den arbetsinsats som gjordes nåddes ej de framgångar vi
hoppats på. Under valrörelsen hade vi bland annat besök av förbundets ordförande, Carina Olsson,
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och förbundets sekreterare, Susanne Andersson. Vid besöket kampanjades det vid Östersunds
arbetarekommuns valstuga. S-kvinnor kampanjande kring frågor rörande kvinnors rättigheter,
trygghet, självständighet och frihet. Utöver S-kvinnors egna kampanjer utgjorde även våra
medlemmar en viktig del i partiets valarbete.
Synlighet i kommuner
I likhet med föregående verksamhetsår hade distriktsstyrelsen ambitionen att under året besöka alla
länets kommuner där det idag inte finns en aktiv klubb. På grund av valrörelsens intensitet nåddes
ej det målet, men vi ser att det behövs en ökad aktivitetsgrad i hela länet. Vi kommer fortsätta
arbeta för fler klubbar i hela distriktet.
Avslutning
Under valåret har den reguljära verksamheten fått stått tillbaka till förmån för valrörelsen. S-kvinnor
i Jämtlands län har i stor utsträckning deltagit i partiets valarbete och detta har lett till att färre
medlemmar har haft tiden och möjligheten att lägga sitt engagemang på S-kvinnor. Dock kan vi se
att det politiska samtalet har varit mer intensivt under valåret vilket resulterat i nya medlemmar.
Distriktsstyrelsen ser med tillförsikt på kommande verksamhetsår.
Distriktsstyrelsen genom Elisabet Fjellström, ordförande

Distriktsstyrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Filip Svantesson, Ordförande, Jenny Störvold, Kassör, Simon Sätherberg, Vice ordförande,
Ebba Kristofersson, Tjejnätverksansvarig/Facklig ledare, Niklas Rhodin, Internationell ledare,
Alma Karlsson, Studieledare, Julius Wallin, Studieledare, Nils Lindberg, Val- och kampanjledare,
Elin Hammar, Val- och kampanjledare/Ansvarig för att hela landet ska leva.
Inom distriktsstyrelsen har ett politiskt utskott och ett val- och kampanjutskott verkat. I det
politiska utskottet ingick Simon Sätherberg, Niklas Rhodin, Ebba Kristofersson och Julius Wallin.
I val- och kampanjutskottet ingick Alma Karlsson, Elin Hammar och Nils Lindberg.
Personal
Under året har följande personer varit anställda i distriktet: André Norlén, distriktsombudsman,
t.o.m. november 2018. Nils Lindberg, sommarvikarie. Elin Hammar, sommarvikarie. Aman
Nabizada, sommarvikarie. För sommarvikariernas lönekostnader stod partidistriktet.
Internationellt
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret inte bedrivit några internationella projekt. Under
valrörelsens avslutande skede fick distriktet hjälp av ett tiotal kamrater från AUF i Tröndelag.
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 och konferenser:
Klubbledarutbildning – Bommersvik (en deltagare), Distriktsledarutbildning – Bommersvik (en
deltagare), Ideologisk ledarutbildning – Bommersvik (en deltagare), Nationell valkickoff (tre
deltagare), Nationell konferens – Utöya (två deltagare), Om facket – Östersund (åtta deltagare)
Norrkonferens – Bollnäs (femton deltagare), IUSY Global Seminar – Stockholm (en deltagare)
Distriktssamling Marholmen (två deltagare)
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Skolbesök och medlemsutveckling
Under verksamhetsåret har vi haft aktiva kommunavdelningar i Östersund och Åre. I Bergs
kommun har medlemmar tillsammans med distriktet och med stöd av arbetarekommunen
påbörjat arbetet för att etablera en ny kommunavdelning.
Skolbesöken har varit många och effektiva. Vi har varit på skolor i distriktets samtliga kommuner.
Vi har under valrörelsen deltagit i en stor mängd debatter på såväl skolor som i föreningslivet.
Distriktets medlemsutveckling har på det stora taget varit positiv. Även om vi gärna hade sett en
större ökning i absoluta medlemstal har antalet aktiva medlemmar kraftigt ökat under
verksamhetsåret. Det är en utveckling vi välkomnar.
Valläger
Mitt under vår generations varmaste sommar arrangerades SSU:s nationella valläger med omkring
700 deltagare från hela landet. Från Jämtlands län deltog tretton medlemmar. Förutom att vi
stärktes i våra valrörelsekunskaper kännetecknades lägret av bad, fotboll och politiska diskussioner.
Jämtlands län ställde upp i den anrika fotbollsturneringen men föll i semifinal mot Norrbotten efter
ett snöpligt straffavgörande. Dessutom anordnades en stor dörrknackningsinsats där vi bussade
runt samtliga lägerdeltagare till att tala med väljare i Stockholmsområdet.
Gästade lägret gjorde bland andra: statsminister Stefan Löfven, LO:s ordförande Karl-Petter
Thorwaldsson och utrikesminister Margot Wallström.
Facklig-politiskt arbete
LO och SSU-distriktet har tillsammans under verksamhetsåret planerat gemensamma kampanjinsatser. Bland annat var båda organisationerna arrangörer av Folkhemmet, kampanjen på Yran.
Ett flertal SSUare deltog vid den uppskattade kursen Om Facket. SSU-distriktet har i stor
utsträckning stöttat LO vid skolinformationer där vi samtidigt bedrivit kampanj för SSU.
1 maj
I samtliga av distriktets åtta kommuner genomfördes de traditionsenliga förstamajdemonstrationerna tillsammans med arbetarrörelsens olika delar. Bland talarna fanns exempelvis
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. SSUare höll tal i Krokom (Simon Sätherberg och Niklas
Rhodin), Strömsund (Ebba Kristofersson), Åre (Nils Lindberg), Berg (Alma Karlsson), Östersund
(Julius Wallin), Bräcke (Elin Hammar) Ragunda (Jenny Störvold) och i Härjedalen genom Filip
Svantesson.
Information
Sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat 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 sociala medier 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.
Valet
Resultatet från de allmänna valen till kommun, region och riksdag var på många vis en besvikelse.
Socialdemokraterna förlorade i väljarstöd i samtliga kommuner förutom i Bergs kommun som
istället ökade efter en väl genomförd valrörelse. Vi förlorade makten i ett antal kommuner såväl
som i regionen. Totalt genomfördes 24 val i våra åtta kommuner och Socialdemokraterna ökade i
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ett av dessa. Efter valet påbörjade en svårlöst regeringsbildning där Stefan Löfven efter flera turer
till slut kunde väljas som statsminister.
Representation
Det är glädjande att många SSU:are deltar i kommun- och regionpolitiken. Efter valet tog ett antal
unga plats i såväl kommunfullmäktigen som i regionfullmäktige. Detta är viktigt då vi unga måste
påverka politiken och visa att vi är här och vill ta plats.
Slutord
Distriktet har under valåret sett ett tilltagande intresse för våra idéer kring dagens problem och
morgondagens lösningar. Distriktet 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. Efter valet kan vi se hur Sverige och
socialdemokratin står i stort behov av en förnyad diskussion om hur vi ska utveckla politiken i
landet. I denna nya situation kan och bör SSU ta en aktiv roll i att hävda våra idéer om en bättre
värld. I en tid där främlingsfientligheten och odemokratiska värderingar växt sig allt starkare
välkomnar vi 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 2018, vill tacka för året som gått och för det engagemang
som visats, Med detta ställer distriktsstyrelsen sina platser till distriktsårskonferensens förfogande.
Filip Svantesson, Ordförande

JULGRANSPLUNDRING OSD 7 januari
Våra barnrättsambassadörer fanns på plats under den sedvanliga
julgransplundringen som Socialdemokraterna ordnar årligen på OSD.
Tatuerade alla barn som ville ha en fin bild på sin arm denna roliga fina familjedag
som i vanlig ordning drog många barn och vuxna. Lyckad dag!
LEK MED OSS aktivitet i Hara 17 februari
Våra barnrättsambassadörer höll en aktivitetskväll i Hara. Delades upp i två pass. Ett för dom
minsta barnen där det lektes en massa och bjöds på fika. Därefter hölls en kväll där alla ungdomar
som kom fick baka sina egna cupcakes, därefter fikade dom och umgicks en massa. En väldigt
lyckad aktivitetskväll som genomfördes med bravur under samtliga pass.
MOTIONSSKRIVNING 11 mars
Inför årsmötet höll Anton Waara i en motionsskrivarstund. De ungdomar som ville lära sig att
skriva egna motioner fick komma för att lära sig detta innan årsmötet öppnade. En trevlig och
lärorik timme tillsammans.
ÅRSMÖTE 11 mars
Mötet öppnades av Anders Fredriksen, mötet utsåg Nicolas Ångnell till mötesordförande.
Sedvanliga mötesförhandlingar. Under mötet bjöd föreningen på fika och efter avslutat möte fick
samtliga mötesdeltagare leka av sig på Boda Borg. Extra årsmöte hölls även den 29 april.
UNGA ÖRNAR DAGEN 15 april OSD
Unga örnar genomförde ungaörnardagen i samarbete med ABF. Prova på aktiviteter, pyssel,
klädbytarhörna, klotterplank, speakers corner och mycket mer.
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1 maj
På plats på stortorget med lekhörna under första maj-demonstrationen, en regnig men lyckad dag.
Där många av våra ungdomar fanns på plats vid hoppborgen för att tatuera alla barnen.
KARAOKEKVÄLL 12 juli i Orrviken
Fantastisk karaoke- och aktivitetskväll i Orrviken uppdelat på två tider, ett för barn och en senare
för ungdomar. Många kom för att umgås med oss. Tackar Björn på Nära dig som sponsrade oss
även detta år med allt tilltugg.
PIRATTUR 31 juli
En lyckad Pirattur med Föreningen Bevara Ångaren Östersund. Vi avgick från badhusparken och
åkte på en skattjakt där vi klev iland på Sandvikens brygga och fann skatten. Skatten innehöll både
leksak och choklad till alla små pirater. Det finns ingen bättre besättning eller coolare skepp än
vårt. Ett 60-talet medlemmar trotsade vädret (det väldigt piratiga vädret enligt oss) och åkte iväg
på denna skattjakt med oss. Vilken skillnad på en piratfestival med ett folkhav som brukar möta
upp oss pirater vid hamnen tillskillnad från detta år i mindre skala ...men barnen hade en fin tur
och det glädjer oss mer än man kan förstå.
KARAOKEKVÄLL 6 augusti i HARA
Fantastisk karaokekväll i Hara anordnades för första gången där, i samarbete med Hara
sommarcafé. Vi bjöd på underhållning med barnen och Carina på cafeet bjöd på fika. Trots lite
regnigt väder så ljöd musiken hela kvällen och många tog micken för att sjunga vid karaokebussen
denna kväll.
LÄGER 10-12 augusti i Sunne
Genomförde ett läger. 21 deltagare som genomförde workshops och aktiviteter denna helg. Riktigt
roligt uppskattat och utvecklande.
• Akvarellkväll med lägrets deltagare, ingen ville sluta måla när tiden var slut. Närmare tre
timmars målande med Princess art.
• Fäktning. Fysiskt jobbigt pass som genomfördes under ledning av ÖFFK.
• Många teambuilding-aktiviteter genomfördes under dagarna och vi umgicks mycket genom
spel, aktiviteter samkväm gemensamma samlingar och alla uppskattades väldigt mycket.
Under ledning av lägerledarna Sonia, Nicole och Marcus, & all mat lagades av Marcus och Nicole.
Björn på Nära dig butiken i Orrviken sponsrade lägret med festis och kvällsgodis. Både chips,
festis och godis samt priser till lekar/tävlingar/tipsrundor. Lägret avslutades med två smileys.
Den första hur vi upplevt lägret och den andra, känslan över att lämna lägret. Vi berättade våra
känslor i ringen. Sammanfattningsvis: ALLA hade en grym helg och ingen ville hem. Förutom
den vuxna ledaren Sonia då, som åkte hem och sov 10 timmar. Då hon äntligen kunde sova gott
i vetskap om att alla överlevt helgen utan värre skador :)
TÖMDE FÖRRÅDET 20 OKTOBER
Vi tömde vårt förråd på OSD och flyttade allt vidare till Orrviken. Då vi inte längre fick hyra
rummet. Ett tiotal medlemmar samlades.
Anders Frederiksen, Ordförande
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Styrelsen för Arbetarrörelsens Hyllnings- och Blomsterfond i Jämtlands län får avge följande
berättelse för år 2018.
Årets summa för insamlade medel inklusive försäljning av hyllningskorten, vilket framgår av den
ekonomiska rapporten, uppgår till 12 170 kr. Det är mer än dubbelt så mycket som förra året, men
fortfarande alldeles för lite för att det ska gå ihop. Ett anslag på 19 500 kr betalades ut till SSU
Jämtland under året.
Som tidigare behöver vi hjälp av medlemmar och organisationer att sprida kunskapen om fondens
och kortens existens och att påminna om vilket bra alternativ vår fond är i olika sammanhang. Det
förtjänar också att påminna om att insamlade medel ska gå till arbetarrörelsens barn- och
ungdomsverksamhet i länet.
Styrelsen riktar ett varmt tack till våra ombud ute i länet samt till alla givare till fonden, enskilda
och organisationer.
SOCIALDEMOKRATERNA
JÄMTLANDS LÄN

LO-DISTRIKTET
MELLERSTA NORRLAND

Stefan Fax

Per-Göran Skoog

Susanne Wänseth

Anna Eriksson

SSU-DISTRIKTET
JÄMTLANDS LÄN

UNGA ÖRNAR
JÄMTLANDS LÄN

S-KVINNOR
JÄMTLANDS LÄN

Filip Svantesson

Solveig Danielsson

Gudrun Olsson
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EKONOMISK BERÄTTELSE 2018
Balansrapport
Tillgångar

Ing.balans 1/1

Kassa
Postgiro
Bank

Utg. balans 31/12

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

600,00
25 837,31
35 332,11
------------61 769,42

Avtackningskort, sålda

0
------------

2 400,00
------------

SUMMA TILLGÅNGAR

72 657,42

64 169,42

72 657,42

64 169,42

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

------------64 169,42

Fordringar

Skulder
Eget kapital

Resultaträkning 1/1-31/12 2018
Intäkter
Insamlade medel
Försäljning
Ränta
Underskott

Kostnader
9 770
2 400
0
8 488
------------20 658

Porto/bankavgifter
Styrelsemöten
Anslag

950
208
19 500
-----------20 658
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Undertecknade, utsedda att granska Arbetarrörelsens Hyllnings- och Blomsterfond i Jämtlands
läns räkenskaper och förvaltning för år 2018 får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse:
Styrelsens protokoll har lästs och föranleder ingen anmärkning. Räkenskaperna är förda med
ordning och styrkta med verifikationer, bankbesked och girobesked.
Fondens ekonomiska ställning framgår av vidstående redogörelse.
Då vi under vår granskning inte funnit anledning till anmärkning föreslår vi, att
distriktskongressen beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Östersund i februari 2019

Agnetha Danielsson

Staffan Ekström

Roger Östlund
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