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Läs också vår hemsida: www.socialdemokraterna.se/danderyd

Årsmöte arbetarekommunen
Den 18 februari hade vi årsmöte i arbetarekommunen. Vår egen Tove Sander
som sitter i landstinget informerade om det aktuella läget med sjukvården i
Stockholms län.
Delar av styrelsen valdes om, andra sitter ytterligare ett år. Styrelsen ser ut
enligt nedan;
Anette Jellve
ordförande
Karsten Inde
vice ordförande
Jan Lilja
sekreterare och medlemsansvarig
Liz Kimberley Reinler studieorganisatör
Tove Sander
ledamot
Lenny Åkervall
ledamot
Ulf Bergman
ledamot

Nationella budgeten
I april kommer riksdagsmannen Anders Lönnberg informera om den nationella
budgeten. Anders är ”vår” riksdagsman under Serkan Köses föräldraledighet.

1 maj
Vi kommer anordna traditionellt 1:a-majfirande i Mörby centrum kl. 10 00. Vi
återkommer med separat inbjudan samt uppgift om talare mm.

Distriktskongress 29 april
På årsmötet valdes ombud till partidistriktets kongress, som är den 29 april i
Upplands Väsby. De som kommer representera oss där är;
Anette Jellve
Karsten Inde
Liz Kimberley Reinler
Ulf Bergman
Ersättare är Jan Lilja och Bernt Hofström

Partikongress 8-12 april
Socialdemokraterna har ordinarie Partikongress den 8-12 april i Göteborg.
Undertecknad tackar så mycket för förtroendet att representera länet vid denna
kongress. Vi – ombud – har haft ett antal träffar för att diskutera motioner mm.

Det är många motioner som ska behandlas. För den nyfikne finner du dem på
hemsidan – skickar med länken https://www.socialdemokraterna.se/Vartparti/Kongress-2017/

Kyrkoval 17 september
Söndagen den 17 september är det kyrkoval. Vi har på medlemsmöte den 30
mars kl. 19 00 på Kevinge värdshus för att besluta om en lista till
kyrkofullmäktige.

Vårkampanj 24 april – 7 maj
Den 24 april – 7 maj är det vårkampanj över hela landet. Vi återkommer om
vilka aktiviteter vi kommer ha.

Val 2018
Redan nu mobiliserar vi för valet 2018. Anette Jellve och Liz Kimberley Reinler
deltar i partidistriktets valledarutbildning.

Hemsidan
Den hemsida som är kopplad till partiets hemsida kommer stängas ned i slutet
av april. Styrelsen har dock beslutat att vi ska ansluta oss till den sida som
kommer finnas länkad till partiets hemsida. Vi återkommer senare om ev. adress
mm.

Workshop - medlemsvärvning
Den 21 mars hade vi tillsammans med övriga nordostkommuner en workshop om
medlemsvärvning. Vi var 13 deltagare.

Medlemsmöte 7 mars
Den 7 mars hade vi inbjudit till medlemsmöte för att prata om nyttan med att
samtala med medborgarna, ha kampanj m.m. Detta möte fick dock ställas in
p.g.a. för få deltagare.

Vägen till en kommungemensam vision!
Gemensamt håller alla partier att arbeta fram en vision för Danderyd.
Deltagande i detta är kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU), nämndernas
presidier och tjänstemän. Vi har en representant där – Anette Jellve.
Hälsningar
Anette Jellve
anette.jellve@bredband.net

