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God fortsättning!
Hoppas att ni alla haft tid till ro och återhämtning.
Efter helgerna går vi nu tillbaks till vår gärning.
Vardag, arbete, politik och livet som det är.
Så här i början av året ser vi möjligheten att skapa
goda saker. Både i det politiska arbetet och i partiets
organisation.

Detta är en kallelse till:

Arbetarekommun Mölndals Årsmöte
Söndag 19/3 2017 kl 16.00.
Det är också dags att nominera kamrater till Arbetarekommunens styrelse och valberedning.
De funktioner vi för närvarande har i styrelsen ska besättas
på bästa sätt. Förutom ordförande, vice ordförande, kassör
och sekreterare består styrelsen av funktioner som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facklig ledare
Fackligtutskott
Internationell ledare
Internationell grupp
Studieorganisatör
Fanbärare
Kampanjledare
Hemsida
Kommunkontakt
IT-media
Erlander-medaljen (huvudansvar: Ralf Lorentzon)

Har du namn att nominera eller är du själv intresserad?
Vi har behov av 5 ordinarie ledamöter och 6 ersättare.
Ytterligare behövs 3 revisorer, samt 3 ersättare till dessa.
Förutom val av styrelse kommer vi vid årsmötet att också välja en ny valberedning. Denna valberedning blir vår
enda och kommer att omfatta både styrelsen och tillsättandet av de politiska uppdragen. Till denna valberedning behöver vi 7 kloka kamrater med god förankring
i arbetarekommunen. 3 av dessa ska vara de geografiska
ordförandena.
Sista dag för nomineringar är 20 februari 2017
Maila: sap.molndal@gmail.com
eller ring mobil: 0763-22 00 98
Väl mött,

Pernilla Övermark
Ordförande AK Mölndal

Årsmöten sker också enligt
följande:
Inbjudan till:

Årsmöte med
Fässbergs Socialdemokratiska förening
Onsdagen den 15/2 2017 kl 18.30
Folkets Hus
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på kaffe och tårta.
Inbjudan till:

Årsmöte med
Tro och Solidaritet (Mölndals avd)
Fredagen den 17/2 2017 kl 16.30
Folkets Hus
Beslut om föreningen skall läggas ned eller vara vilande.
Vi bjuder på fika
/AnnMarie sekr.
Inbjudan till:

Årsmöte med
Lindome Socialdemokratiska förening
Onsdagen den 26/2 2017 kl 17.00
Dotegården 41, Lindome
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, nomineringar till
AK-styrelsen, samt aktuella politiska händelser.
Vi bjuder på kaffe.
/styrelsen

Övriga medlemsmöten:
Inbjudan till:

Medlemsmöte med
Lindome Socialdemokratiska förening
Onsdagen den 18/1 2017 kl 19.00 (styrelsen 18.15)
Dotegården 41, Lindome
Fika serveras
/styrelsen
Inbjudan till:

Medlemsmöte med
Veteranernas S-förening
Torsdagen den 16/2 2017 kl 10.30
Folkets Hus lokal Spinnaren
Kaffe serveras. Mötesprogram meddelas senare.
Välkomna!

