Verksamhetsberättelse
2020

Socialdemokraterna i Sandviken
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Arbetets söner
Arbetets söner, sluten er alla

Till våra bröder i syd och i nord
Hören i ej hur mäktigt de skalla
Ut över världen befrielsens ord

Ur den förnedrande träldomens grift
Upp till en hedrande ädel bedrift

Oket med påskriften bed och försaka

Länge oss nedtryckt i mörker och nöd
Människovärdet vi fordra tillbaka

Kämpa för rättvisa, frihet och bröd
Icke naturen hårdhänt har dragit
Gränser som skilja fattig och rik

Hjärtlöst har makten under sig slagit
Alla dess håvor, rovdjuret lik.

Mot den förödande guldkalven stod

Kämpen med glödande känslor och mod

Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana.
Fältropet genom nationerna går.

Sluten er under vår enighets fana,
Fällen ej modet och segern är vår.
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.

Mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Parentation
Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) 2 protokolljusterare
d) 2 rösträknare
Verksamheten under 2020
a) styrelsens berättelse
b) ekonomisk berättelse
c) revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktigegruppens verksamhet
Kyrkofullmäktigegruppernas verksamhet
Val till uppdrag i Arbetarekommunen
a) 1 kassör 2 år
b) 4 ledamöter 2 år
c) 5 ersättare 1 år
d) 3 revisorer 1 år
e) 3 revisorsersättare 1 år
f) 3 ledamöter i valberedningen 2 år
Motioner till Arbetarekommunen
a) Ny ram för den ekonomiska politiken
b) Porrfilter på Sandviken kommuns datorer
c) Porrfilter
d) NPF-anpassad skola
e) NPF-samordnare i Sandvikens kommun
f) Krav på medlemsutbildning
g) Volontärer i kommunal verksamhet
h) Folkbildning
Motioner till partikongressen
a) 1177 och systemfel för vårdnadshavare
b) Rättvisare omvårdnadsbidrag
c) Ett nytt finanspolitiskt ramverk för jobb, välfärd och en grön ny giv
d) En vårdreform för 2000-talet
e) En äldrepolitik för framtiden
Verksamhetsplan 2021
Fastställande av Kyrkofullmäktigelistor
Övriga frågor
Avslutning
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MEDLEMSORGANISATIONER
Socialdemokraterna i Sandviken består av följande medlemsorganisationer:

S-föreningar
Ovansjö, Scherpbacken, Sätra, Södra, Kultur(s)ossen, Integration(s)föreningen och Östra

S-fackklubbar
Kommunals s-fackklubb, LO-fackens s-fackklubb, IF Metalls s-fackklubb

Socialdemokratiska Kvinnoklubben
Tro & solidaritet
Seniorklubben

Vilande S-föreningar: Årsunda, Österfärnebo

STYRELSEN

Efter årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter
Patrik Lundqvist
Carina Westerberg
Nils-Erik Svensson
Signe Brockman
Fredric Bergstedt
Anneli Thylin
Marie Frestadius
Birgitta Johansson
Robert Sten
Bo Eriksson Glad
Reza Torkian
Marie Lind
Mikael Berg
Vakant

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare o infoansvarig
Studieansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare, facklig ledare
Ersättare

Adjungerade ledamöter

Kerstin Almén och Peter Kärnström, kommunalråd och Johan Sällström, kanslist.

Verkställande utskott
21B

Patrik Lundqvist, Carina Westerberg, Nils-Erik Svensson och Signe Brockman

Revisorer och Revisorsersättare

Margareta Wigren, Åke Söderman och Gunnar Fahlander.
Ersättare: Renate Almén, Peter Ahlmén, Battal Batti

Valberedningen för offentliga och partiuppdrag
Lena Broman, Ordförande, Anncharlott Eimasdotter, Åke Söderman, Lars Holst, Ingrid Hedin-Amrén, Ulf
Gillström, Mikael Berg (facklig ledare), Nils-Erik Svensson (AK-representant)

Facklig-politisk grupp

Mikael Berg (sammankallande), Carina Westerberg, Reza Torkian och Marie Frestadius.

Utöver gemensamma träffar med medlemsvårds-/värvargruppen och studieansvariga har gruppen inte
haft någon verksamhet under året.
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Medlemsvärvar- och medlemsvårdsgrupp
Kerstin Almén (sammankallande), Marie Lind, Fredric Bergstedt och Johan Sällström

2020 började ambitiöst. Vi beslutade i gruppen att vi skulle ha utåtriktade aktiviteter varje
löningslördag. Ett bord, lite material, kaffe och några sossar, inte krångligare än så. Vi hann med en
aktivitet, sen slog Coronapandemin till.

Upptaktsträffen för nya medlemmar den 16 maj, som vi hade börjat snickra på, fick ställas in.

Medlemsvårdsgruppen har trots det besvärliga läget genomfört fem digitala planeringsträffar och
fyra digitala Politikfik.
Några ur gruppen delade ut foldrar på Kyrkåsen, Gamla Bruket och på Mossvägen en dag under
höstkampanjen.

Under november och december 2020 genomfördes en ringkampanj av Arbetarekommunen. Syftet
var att var att värva ytterligare medlemmar, bland annat för att vi minskat så pass mycket de senaste
åren att vi till och med mist en plats på Partikongressen.

Resultatet av kampanjen var svårbedömt då den inte resulterade i några värvningar direkt under
själva samtalen. Däremot har vi fått några nya medlemmar efter kampanjens slut, om dessa på något
sätt kan kopplas till den är inte möjligt att avgöra.

Den 10 november genomförde vi vår första gemensamma träff digitalt med studieansvariga och
Facklig/politiska gruppen. Vi har bestämt oss för att fortsättningsvis ha gemensamma träffar för
diskussioner och planering av aktiviteter för våra medlemmar.

MÖTESVERKSAMHET
SA2

Styrelsemöten
Styrelsen har under kalenderåret haft elva protokollförda möten. Fr om årsmötet har samtliga möten
varit digitala i Zoom. Förutom de protokollförda mötena har vi också haft tio digitala
avstämningsmöten i Zoom.

VU hann ha två fysiska möten innan pandemin tog fart. Då hela styrelsen haft så täta möten hade VU
bara ett möte på hösten då vi faktiskt träffades fysiskt på ABF.

Den 4 oktober hade AK en träff i Zoom med ordförandena i S-föreningar och –klubbar.

Medlemsmöten
B26

Socialdemokraterna i Sandviken har under 2020 endast haft två medlemsmöten förutom årsmötet i
mars. Våra medlemsmöten behandlade följande:
Februari
Motioner mm inför distriktskongressen. Detta var ett fysiskt möte.
December
Fyllnadsval till Kunskapsnämnden samt info om Jobb och jämlikhet i länet med Hampus Forsmark
och Peter Kärnström. Detta möte hade vi digitalt i Zoom med ca 20 deltagare.

REPRESENTATION

Partidistriktets styrelse
Ordförande & VU
Ledamot
Kyrkoutskottet
Valberedning

Peter Kärnström
Facklig ledare & VU
Patrik Lundqvist
Robert Sten
Ersättare
Kerstin Almén
Inger Elisson Wigö
Ingrid Hedin Amrén, ledamot och Åke Söderman, ersättare
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Övrig representation
Vi har också deltagit på följande möten och arrangemang:
• Distriktets årskongress
• Nationell studiekonferens – Johan Sällström och Fredric Bergstedt
• ABF Gästrikebygden årsmöte – Johan Sällström
• Folkets Hus årsstämma – Fredric Bergstedt

FÖRENINGAR OCH KLUBBAR
Förening/klubb

Ordförande/kontaktperson

IF Metalls fackklubb

Mikael Berg

Kommunals s-fackklubb

Lena Erixon

Integration(s)föreningen
Kultur(s)ossen
LO-facken

Sawsan Hatem
Bo Larsson

Peter Ahlmén

Ovansjö

Stefan Wigö

S-kvinnor

Linda Pettersson-Lindh

Scherpbacken

Johan Sällström

Seniorklubben

Åke Söderman

SSU Sandviken

Deljar Dawood

Sätra

Anneli Thylin

Södra

Jenny Bäckman

Tro och solidaritet

Torbjörn Rönnkvist

Österfärnebo

Vilande

Östra

EXPEDITIONEN

Sofia Tano

Johan Sällström har haft en lönebidragstjänst på vår expedition under hela året. Anställningen är
förlängd t o m 2021-05-31. Fr o m 6 april stängde vi expeditionen för spontana besök pga pandemin.

INFORMATION

Under året har vår hemsida varit väl uppdaterad och fungerat som en informationskanal till
medlemmar och allmänhet. Vi har ca 1000 sidvisningar per månad på webben.

Facebookgruppen för Socialdemokraterna i Sandviken har totalt 1317 följare, en ökning med ca 100
från förra året. Vi har haft fem Facebook-evenemang.
Vårt Twitter-konto har 240 följare och Instagramkontot följs av 134.

Vi har inte annonserat mycket under året men vi hade en God Jul-annons i december och önskade
också God Jul på affischstolparna i Sandviken under ett par veckor.

Tre nyhetsbrev har gått ut till medlemmarna. Vår ordförande skickade också en julhälsning hem till
alla medlemmars brevlåda.

Hemsida:
Twitter:

socialdemokraterna.se/sandviken
twitter.com/ssandviken
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Facebook: facebook.com/s.sandviken
Instagram: instagram.com/s.sandviken
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STUDIER
Tyvärr så har studiearbetet blivit lidande under pandemin. Vi hade planerat för en medlemsutbildning steg
1 men fick ställa in den pga pandemin.
Partidistriktet har dock hållit i medlemsutbildningar digitalt under senare delen av året.

ARRANGEMANG och AKTIVITETER

Politikfik

Vi hann med att ha två Politikfik på Hansens innan pandemin gjorde att vi inte kunde arrangera fysiska
möten längre. Under hösten kom vi igång med några digitala möten öppna för alla medlemmar och från
december har det digitala Politikfiket varit öppet för alla som vill.

18 februari

Uppstart på Hansens kafé

3 mars

Daniel Suhonen på Hansens kafé

6 oktober

Öppet via Zoom - Samtal om skolhusplanen

8 september Öppet via Zoom - Samtal om skolhusplanen

1 december Öppet via Zoom - Läget i kommunen med kommundirektör Pär Jerfström

Internationella kvinnodagen

Dagen uppmärksammades genom en heldag på Kulturcentrum med bl a den fotoutställning som Lena
Erixon och Maria Engblom gjort om S-kvinnor i olika åldrar och yrken och deras hjärtefrågor.

Besök och tal av S-kvinnors ordförande Carina Olsson och Åsa Morberg som berättade om sin mormor och
hur hon växte upp i ett feministiskt hem som har präglat Åsa åsikter. Teater via ABF utifrån KATAprojektet.
Flera av S-föreningarna ställde upp och hade bord med olika kvinnoteman och det bjöds på mat och dryck
från olika kulturer.

Övriga arrangemang
4 februari

7 oktober

Föreläsning med Po Tidholm, på Lyran i Storvik

Turné för rättvis landsbygdspolitik, på Folkets Hus i Järbo

Årsmötet 22 mars

Trots Coronapandemin genomförde vi årsmötet fysiskt på plats i Folkets Hus. Mötet valde ny styrelse,
valberedning och revisorer samt godkände verksamhetsberättelser, gav styrelsen ansvarsfrihet för
2019 samt godkände förslaget till verksamhetsplan för 2020.
Mötet beslutade att hänföra samtliga inkomna motioner till ett senare möte som styrelsen får kalla
till.
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Första maj
Första maj firades digitalt i år, tillsammans med alla andra socialdemokrater i landet. På samma gång
det minsta men också det största firandet på många år. Alla kunde lyssna på tal av Stefan Löfven och
Karl-Petter Thorwaldsson, musik mm på Facebook och YouTube.

Den som ville visa sin delaktighet lite extra kunde låna en stormduk på expeditionen och t ex ha på
balkongen eller i fönstret. I Sandviken hade vi också stormdukar uppsatta längs den vanliga
marschvägen.
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SLUTORD
Sandviken i februari 2021

Det gångna året har inte varit likt något annat vi sett. Den pandemi som svept över världen med början i
december 2019 har påverkat oss alla. Goda kamrater har lämnat oss, och många har insjuknat. För andra
har det inneburit ett isolerat liv, ekonomiska problem, depressioner och svårigheter att anpassa livet och
för allt för många en kombination av flera tragedier.

Det går inte att i ett slutord ett år som detta med rättvisa beskriva hur det varit. Pandemin har drabbat
världen hårt och vi har alla känt av det på ett eller annat sätt. Var och en av oss har haft sina mödor och har
sin egen bild av hur livet varit det här året.
Vi tänker på er alla där ute, och hoppas innerligt att vi alla tar oss ut på andra sidan. Ingenting du eller
någon annan gjort för att minska spridningen har varit förgäves, oavsett hur mycket eller litet det varit i
stunden. Tillsammans kommer vi att resa på oss och fortsätta bygga samhället starkare inför framtiden,
både för vardag och för vad än nästa kris kan komma att vara. Det måste vi.

Det är upp till oss att se till att år 2021 blir vändpunkten där vi går mot ett samhälle för alla igen. Bort från
det överindividualistiska där var och en får sköta sig själv och skattesänkningarna blir plåster på såren för
att omsorgen eller samhället inte levererar.

För Arbetarekommunens del har året präglats av videomöten. Mycket av det vi normalt gör har fått ställas
in och vi har fått tänka om med i stort sett allt. Politikfik, medlemsutbildningar, studier, medlems- och
styrelsemöten har skötts på distans. Kampanjer och utåtriktad verksamhet har varit blygsamt, men någon
enstaka flygbladsutdelning i postlådor, utan att träffa folk, artiklar i tidningarna och reklam på nätet och
även en julhälsning på de reklamskyltar som pryder Sandvikens lyktstolpar blev det iallafall.

Än så länge fortsätter vi på det spåret ett tag, men efter sommaren hoppas vi i Arbetarekommunens styrelse
att vi ska kunna återgå till mer normal verksamhet. Framför allt så har vi så klart ett kyrkoval att engagera
oss i, hur läget än ser ut då.

Med de orden hoppas vi att du haft ett ok år, att du som vi ser fram emot nästa och att tillsammans med oss
få driva på för ett bättre Sandviken och Sverige med mer sammanhållning, gemenskap och solidaritet!
Patrik Lundqvist
Ordförande

Carina Westerberg
Vice ordförande

Nils-Erik Svensson
Kassör

Signe Brockman
Sekreterare

Anneli Thylin
Ledamot

Fredric Bergstedt
Studieorganisatör

Robert Sten
Ledamot

Birgitta P Johansson
Ledamot

Marie Frestadius
Ledamot
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Internationalen
Upp trälar uti alla stater

Som hungern bojor lagt upp på
Det dånar uti rättens krater

Snart skall uppbrottets timma slå,
Störtas skall gamla snart i gruset
Slav stig upp för att slå dig fri

Från mörkret stiga vi mot ljuset,
Från intet allt vi vilja bli.

Upp till kamp emot kvalen
Sista striden det är,

Ty internationalen åt alla lycka bär
Arbetare i stad, på landet,

En gång skall jorden bliva vår

När fast vi knyta brodersbandet
Då lättingen ej råda får.

Många rovdjur på vårt blod sig mätta

Men när vi nu till vårt försvar,

En dag en gräns för dessa sätta
Skall solen stråla lika klar.

Upp till kamp emot kvalen
Sista striden det är,

Ty internationalen åt alla lycka bär
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