
Socialdemokraterna på Sociala medier
Här finns vi
Hemsida:  http://www.socialdemokraterna.se/molndal 
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterna.molndal/ 
Twitter: https://twitter.com/smolndal1 
Periscope: Vi heter @smolndal1 på Periscope 
 Youtube: https://www.youtube.com/user/SapMolndal 

Socialmediepolicy 
Vi förbehåller oss rätten att ta bort rasistiska och andra stötande kommentarer. 
Vi försöker i dessa medier: 
– vara öppna och ha en positiv attityd,
– vara transparenta och tillgängliga, 
– använda bilder och filmer för att illustrera våra budskap, 
– undvika ironi och sarkasm, 
– inte medverka till spekulationer, 
– inte sprida vidare information som är uttalat intern. 
Vår externa sociala mediepolicy är officiell och uppdateras löpande. 

Revidering av programförklaringen

Solidaritetsbutiken!
LO-Facken har startat en insamling till förmån för UNHCR. Tanken är att AK-medlemmar tar med sig en 

sak/saker till AK:s medlemsmöte, där den sedan säljs till sjävkostnadspris. AK:s kassör skickar sedan pengarna 
till UNHCR.

Så till nästa medlemsmöte vore det trevligt om ni tar med någon pryl som ni känner att ni kan avvara. Det 
kan vara allt från grytlapp, bok eller barnleksak.

LO-facken Mölndals styrelse genom Karin Vedlin

Tomas Angervik, Mediaansvarig

Nu är det dags att revidera vår 
programförklaring. Vi är nu 
mitt i mandatperioden och vår 
programförklaring har gällt lite 
över ett år. Nu ska den revideras.

 Det är ett arbete som kommer att 
ledas av det som kallas fem-grup-
pen som består av kommunalrå-
den, samt representanter från V och 
KD. Revideringsarbetet kommer 

att förankras i ordförandegruppen, 
fullmäktigegruppen och också hos 
respektive partis medlemmar. Jag 
räknar med att vi under september 
och oktober kommer att ha med-
lemsmöten där vi får möjlighet att 
diskutera programförklaringen.

 Ambitionen är att vi ska kunna 
ta den reviderade programförkla-
ringen i samband med budgeten i 

fullmäktige i november. Program-
förklaringen är det dokument som 
pekar ut de mål vi har med politi-
ken under mandatperioden och är 
därför en viktig ledstjärna i Majori-
tet Mölndals vardagliga arbete med 
att politiskt styra Mölndals stad.

Marie Östh Karlsson
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JESPER ENEROTH 
gästar oss vid 
medlemsmötet 
10 oktober

Välkommen!

  EXTRA!

Socialdemokraterna 
uppmärksammar 
skyddsombudens dag
Den 21 oktober är det Skyddsom-
budens dag. En dag som syftar till 
att uppmärksamma detta viktiga 
uppdrag nationellt.

Skyddsombuden har en viktig upp-
drag på arbetsplatsen. Det är skydds-
ombuden som bevakar arbetsmiljön 
och arbetsmiljöarbetet på sin arbets-
plats. Det är skyddsombuden som 
driver arbetsmiljöfrågor med sin ar-
betsgivare för att alla medarbetare på 
arbetsplatsen ska ha bra arbetsmiljö.  

Socialdemokraterna i Mölndal till-
samans med LO Facken i Mölndal 
kommer att uppmärksamma detta 
med utdelning av frukostpåsar på 
morgonen vid pendelstationer och 
andra platser. 

Vill du hjälpa till vid utdelningen?
kontakta Elpida Georgitsi på telefon
070 - 326 09 09 
mail: elpis84@msn.com 

Elpida Georgitsi (S)
Facklig Ledare

Ny i partiet?
Har du inte redan gått, är detta ett ypperligt bra tillfälle. Ta chansen 
till en bra utbildning, goda diskussioner och möjligheten att lära 
känna fler kamrater.

Vi startar Steg 1 i medlemsutbildningen den 1/11. Boka in i din 
kalender: 1/11, 8/11, 22/11, 6/12 och 13/12.

Det är mycket värdefullt att få denna grundläggande kunskap. Steg 1 kom-
mer att följas upp med Steg 2 under våren. Tänk på att det krävs Steg 2 för 
att kunna gå vidare med annan utbildning.

Det går bra att anmäla sig redan nu till jan-erik.haron@hotmail.com eller 
0702-91 36 65. Har du några frågor eller tankar om utbildning får du också 
gärna ringa mig. 

Håll ögonen öppna efter ABF katalogen som kommer att delas ut på AK:s 
nästa medlemsmöte. Det finns mycket att lära sig och att delta i en studie-
cirkel är ett bra sätt och där skapas nya kontaktnät.

Jan-Erik Lindström  
Studieorganisatör      
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