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Upp, trälar uti alla stater,
som hungerns bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det 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 detta sätta,
skall solen stråla lika klar.
://: Upp till kamp emot kvalen.
sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär ://:

Kongressens öppnande kl. 10.00
1.

Kongressens offentlighet

2.

Fastställande av dag- och arbetsordning

3.

Gästerna har ordet

4.

Godkännande av ombudsfullmakter senast kl.13.00

5.

Val av kongressfunktionärer
a. Tre ordförande
b. Två sekreterare
c. Två justerare
d. Sex rösträknare
e. Redaktionsutskott

6.

Behandling av verksamhetsoch revisionsberättelse

7.

Beslut om ansvarsfrihet

8.

Riksdagsgruppens berättelse

9.

Landstingsgruppens berättelse

10.

S-kvinnors, och SSU-distriktets berättelser, samt VF
Intressenter AB

11.

Interpellationer/enkla frågor

12.

Val av
a. Ordförande
b. Fyra övriga ledamöter i verkställande utskottet, tillika
ordinarie ledamöter i styrelsen
c. Facklig ledare tillika ord. ledamot i styrelsen

d. Studieledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen
e. 10 övriga ordinarie i styrelsen
f. Tre ordinarie revisorer, varav en siffergranskare tillika
granskare av redovisning av lokalt partistöd
g. Två ersättare för revisorerna
h. Internationell ledare
13.

Bestämmande av arvoden för styrelse och revisorer

14.

Beslut stadgar regionfullmäktigegruppen

15.

Beslut valprogram

16.

Behandling av motioner

17.

Tid för protokolljustering

18.

Distriktsstyrelsens förslag
a. Distriktskongress 2019
b. Nomineringskonferens år 2019

19.

Kongressens avslutning

Förslag till

Hålltider dag 1

Kl 09.00
Kl 12.30–13.30
Kl 15.00

Kaffe
Lunch
Eftermiddagskaffe

Hålltider dag 2

Kl 12.00-13.00
Kl 15.00

Lunch
Eftermiddagskaffe

Lördag

Kl 10.00

Kongressöppning
Gästerna har ordet
Anförande av
Partistyrelsens representant,
Helene Fritzon, migrationsminister
Kongresshandlingar

Söndag

Kl 15.30

Utskottsarbete

Kl 17.30

Slut för dagen

Kl 19.00

Kongressfest

Kl 09.00

Kongressen fortsätter med
behandling av valprogrammet och
motionsbehandling

1.

Ordet begärs skriftligt hos tjänstgörande ordförande.

2.

Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, fem minuter.
För övriga med rätt att yttra sig, tre minuter, där icke kortare tid
beslutas.

3.

Rösträtt i alla frågor äger endast valda ombud.

4.

Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer varje ombud,
distriktsstyrelsens ledamöter, valberedningens ordförande, en
föredragande revisor, partistyrelsens representant, riksdagsledamöter,
anställda funktionärer i distrikt och arbetarekommun samt representant
för VF-Intressenter AB.
Yttranderätt för övriga medlemmar avgörs av kongressen.

5.

De som inte varit uppe i talarstolen tidigare eller tillhör ett
underrepresenterat kön får förtur i talarlistan

6.

Om fem personer av samma kön har talat i rad ska ordförande
uppmärksamma detta och väcka frågan om streck i debatten.

Styrelsen för Västerbottens Socialdemokratiska Partidistrikt får härmed avge
följande berättelse för verksamhetsåret 2017.

Lilly Bäcklund, Lycksele, ordförande
Lorents Burman, Skellefteå, vice ordförande
Janeth Lundberg, Skellefteå
Helén Pettersson, Umeå
Hans Lindberg, Umeå
Adjungerad till VU har varit landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson,
regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist och Maria Lindberg, kassör.

Per-Erik Johansson, Umeå.

Björn Wiechel, Umeå

Erik Bergkvist, Umeå
Peter Olofsson, Umeå
Marita Fransson, Lycksele
Harriet Hedlund, Umeå
Patrik Nilsson, Robertsfors
Mikael Lindfors, Norsjö
Karin Malmfjord, Storuman
Åke Nilsson, Vilhelmina (t.o.m 2018-10-01)
Johan Söderling, Vännäs
Gunnel Jonsson, Åsele
Adjungerade till styrelsen: Malin Malm SSU, Veronica Berg, politisk sekreterare
landstinget, Susanne Dufvenberg, S-kvinnor, Isak From, riksdagsledamot, Veronica
Lindholm, riksdagsledamot, Jamal Mouneimne riksdagsledamot (t.o.m. 2017-0912), Marie-Louise Rönnmark (t.o.m 2017-03-21 och fr.o.m 2017-09-13),

riksdagsledamot samt Erik Vikström, Tro & Solidaritet.
Solveig Grubbström, Umeå, tillika siffergranskare och sammankallande,
Stig Lindström, Umeå och Ulla-Maj Andersson, Nordmaling.
Eilert Carlsson och Margareta Rasmusson, båda Umeå.
Iosif Karambotis, Skellefteå
Thomas Fridh, Umeå (sammankallande)
Eva Andersson, Umeå
Gunilla Andersson, Skellefteå
Roger Marklund, Skellefteå
Stig-Lennart Karlsson, Lycksele
Paulina Granberg, SSU
K-G Abramsson, Vilhelmina
Eva Helleberg, Storuman
Jan Bergström, Dorotea
Margareta Gustavsson, Nordmaling
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors
Ersättare:
Börje Lundström, Umeå
Carin Nilsson, Umeå
Bengt Markstedt, Skellefteå
Anna-Britta Lundberg, Skellefteå
Irma Olofsson, SSU
Sam Wenngren, Norsjö
Anne-Lise Harnesk, Vindeln
Urban Lindström, Åsele
Cajsa Abrahamsson, Sorsele
Leif Andersson, Vännäs
Agneta Lindström-Berg, Vilhelmina

Distriktsstyrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden.
Verkställande utskottet har under året haft 2 protokollförda sammanträden.

Årets 1 maj firades på 18 platser runt om i länet. De lyckade 1 maj-arrangemangen
kunde genomföras tack vare ett fint arbete från arbetarekommunerna och fackliga
organisationer i samarbete med ABF.
Boliden
Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Nordmaling
Norsjö
Robertsfors
Skelleftehamn
Skellefteå
Sorsele
Storuman
Umeå
Hörnefors
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele
Holmsund

Rickard Carstedt
Ombudsman LO-distriktet i Norra Sverige
Jamal Mouneimne, Riksdagsledamot
Veronica Lindholm, Riksdagsledamot
Per-Erik Johansson
Ordförande LO-distriktet i norra Sverige
Peter Olofsson, Landstingsstyrelsens ordförande
Isak From, Riksdagsledamot
Mikael Lindfors, Kommunalråd Norsjö
Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
Björn Wiechel, Riksdagsledamot
Lilly Bäcklund, Ordförande partidistriktet
Susanna Gideonsson, Förbundsordförande Handels
Susanna Gideonsson, Förbundsordförande Handels
Lorents Burman, Kommunalråd Skellefteå
Jamal Mouneimne, Riksdagsledamot
Hans Lindberg, Kommunalråd Umeå
Isak From, Riksdagsledamot
Hans Lindberg, Kommunalråd Umeå
Peter Olofsson, Landstingsstyrelsens ordförande

Kongressen genomfördes den 25–26 mars 2017 på Medlefors folkhögskola,
Skellefteå.
Partistyrelsen representerades av Anders Ygeman, Inrikesminister.
Övriga gäster vid distriktskongressen:
Thomas Fridh ABF Västerbotten, Per-Erik Johansson LO, Farzana Kalibi SSU,
Timmy Nyberg Unga Örnar, Jasenko Omanovic SAP Västernorrland,
Birgitta Mukkavaara S-kvinnor Västerbotten, Kenneth Andersson Medlefors
folkhögskola.

Under 2017 har arbetet fortsatt med att organisera studierna i distriktet. Dels pågår
en process med att leva upp till ambitionen om att varje ny medlem ska ha erbjudits
partiets medlemsutbildning inom ett halvår, vilket är en rättighet som medlem, dels
fortsätter arbetet med att hitta en lämplig form för de olika delarna av partiets
utbildningar, där en viktig fråga handlar om samarbete mellan arbetarkommuner
och partidistrikt.
I december arrangerades en studiekonferens med syfte att diskutera formerna för
medlemsutbildningarna, vad som kan utföras av arbetarekommunerna själva eller
av att arbetarekommuner samarbetar, och vad som kan utföras av partidistriktet.
Framför allt handlade det om medlemsutbildning steg ett, två och tre.
Ledarskapsutbildningarna är målgruppsanpassade och har olika karaktär beroende
på vilken ledarroll och vilken grupputbildningen avser.
Ett viktigt arbete under året har också varit att etablera ett handledarlag, som kan
hålla i utbildningar i hela länet. Det är en viktig fråga för såväl kapacitet som
kvalitet.
Alla studier genomförs i samarbete med ABF.
Björn Wiechel
Studieledare

Folkbildning
Antal arr
84

deltagare
581

antal kvinnor
232

timmar
1 527

Annan verksamhet
Antal arr
23

deltagare
278

antal kvinnor
131

timmar
108

Kulturarrangemang
Antal arr
deltagare
115
3537

antal kvinnor
1 795

timmar
1 035

Under 2017 har arbetet koncentrerats på att lägga grunden för valseger 2018, samt
att skapa ett väl fungerande fackligt utskott enligt den nya organiseringen, beslutad
av distriktskongressen 2016. Fackliga utskottet har under året arbetat vidare med
tidigare tagna styrdokument; en facklig-politisk verksamhetsplan 2015–2018,
dokumentet ”Hur bygger vi politik tillsammans”, dessa beskriver rollfördelning och
åtaganden i det facklig-politiska arbetet i länet mellan partiet och LO samt en
rekommendation angående arbetarekommunernas fackliga ledare och utskott.
Under året har träffar med de fackliga ledarna och LO-fackens ordförande
genomförts kring hur detta ska omsättas på lokal nivå i syfte att skapa samplanering
inför valrörelsen. Vi har även deltagit vid lokala möten mellan LO-fack, ABF och
fackliga ledare/AK där så har efterfrågats. Samverkan har skett med LO och
fackligt valcentrum löpande under året. Dialog kring och återrapportering till
distriktsstyrelsen kring LO-distriktets valplanering och valfond har skett. Allt i syfte
är att stärka samverkan mellan arbetarekommuner och LO-fack lokalt och
grundlägga en tidig gemensam planering i länet inför valrörelsen 2018. Här är också
ett fortsatt utvecklat samarbete mellan fackliga ledare och LO-facken oerhört
viktigt för att stärka vår facklig-politiska organisation ute i kommunerna.
Per-Erik Johansson
Facklig ledare
Övriga som ingått i fackliga utskottet är samtliga arbetarekommuners fackliga
ledare samt Stefan Hagström/Maria Lindberg partidistriktet, Maria Norrman
Östberg LO-distriktet, och Thomas Fridh ABF-distriktet.

Under året har partidistriktets valberedning träffats 4 gånger, 17 jan, 27 aug, 7 dec
samt 14 dec. Den 17 januari träffades vi för att bereda valen till distriktårskonferensen. Då bestämdes det också att vi under sensommaren skulle träffas,
främst för att återkoppla till de intervjuer vi genomfört för att ta det arbetet vidare.
Den 27 augusti träffades vi en heldag i Lycksele för att strukturera vårt framtida
uppdrag. Vi återkopplade till de genomförda intervjuerna och resultatet av dem
genom ett grupparbete. Fokus handlade om att komma överens om vad som är
viktigt att ta med sig från de intervjuer som är gjorda, men även att formulera vilka
kriterier som är viktiga att ta med inför nästa möte när vi ska sätta listorna.
Vi kom fram till att det är ett väldigt bra sätt att jobba med intervjuer, man får fram
mycket information, så det är en bra metod som framtida valberedningar bör
fortsätta med. Vi landade också i att kriterierna när vi tar fram våra listor måste
innehålla fler parametrar än bara kön och geografi.

Den 7 december träffades vi åter en heldag i Lycksele för att börja arbeta konkret
med att sätta ihop Riksdags-, Regionslistorna samt att utse de tre
Regionsrådskandidaterna. Detta arbete fortsatte på mötet den 14 december (och
slutfördes på ett kort möte den 9 januari)
Avslutningsvis kan vi sammanfatta valberedningens arbete under året som
konstruktivt, kreativt, positivt samt med en hel del goda samtal och en uppsluppen
stämning.
Jag vill i egenskap av sammankallande tacka valberedningens ledamöter för ett
riktigt bra verksamhetsår
Thomas Fridh
Valberedningens sammankallande

Skogslänssamarbetet utgörs av de socialdemokratiska partidistrikten i Dalarna,
Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Samarbetet
bygger på mötesarenor med sådan representation som främjar våra gemensamma
intressen att stärka socialdemokratin i våra län.
Årets skogslänskonferens anordnades i Sundsvall, 5 – 6 oktober. Konferensen
innehöll bland annat information från EU-parlamentariker Jens Nilsson, LOs
valledare Johan Ulvenlöv och partiets valledare John Zanchi. Det var stort fokus på
det kommande valet. Efter skogslänskonferensen lämnade Västernorrland över
ordförandeklubban till Jämtlands partidistrikt. Skogslänsombudsmännen,
länsbänksansvariga och ordföranden har träffats i Stockholm ytterligare ett antal
gånger för diskussioner gällande vårt samarbete och gemensamma frågor.

Partidistriktet har under året varit representerat/ombud vid bl.a följande tillfällen:
SFD:s kongress i Vasa

Veronica Lindholm

SSU-distriktets årsmöte

Isak From och Björn Wiechel

ABF-distriktets årsmöte

Isak From

Kongressombudsträff
Ansia Lycksele

26 februari

21 deltagare

Kongressombudsträff
Ansia, Lycksele

18-19 mars

24 deltagare

S-konferens
Ansia Lycksele

14 augusti

29 deltagare

30 september-1 oktober

116 deltagare

Arbetarrörelsehelg
Medlefors Skellefteå
AK-ordförande + Valledare
Ansia Lycksele

2 december

33 deltagare

AK-ordförande+ Studieledare
Ansia Lycksele

3 december

19 deltagare

Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Malå
Nordmaling
Norsjö
Robertsfors
Skellefteå
Sorsele
Storuman
Umeå
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele

2015

2016

2017

2015

2016

2017

86
88
334
80
149
112
179
1304
61
114
1308
215
137
162
93

86
92
313
79
153
112
180
1188
64
114
1198
211
134
163
76

75
76
321
82
100
92
149
1054
52
105
1058
174
114
136
80

4
1
13
2
6
2
6
39
2
4
39
11
5
4
4

4
1
12
1
6
1
3
29
2
4
34
11
5
4
3

4
1
12
1
6
1
3
30
2
4
36
10
5
4
3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 422
4 163
3668
Antalet medlemmar baserat på 2017-12-31

142

120

122

Distriktsexpeditionen finns på Umestans Företagspark, Hus 4, Umeå.
Anställda: Maria Lindberg, Förste ombudsman, Stefan Hagström, Ombudsman
(sjukskriven) Ingemar Åhman, Assistent (sjukskriven), Gunilla Lundgren, Assistent
(t.o.m. 2017-10-30), Emma Vigren, Verksamhetsassistent (50% fr.o.m. 2017-04-01,
100% fr.o.m. 2017-08-01) samt Beatrice Årebrand, Verksamhetsassistent (fr.om.
2017-09-01)

Motion nr 1 ang. Tandvård för alla
Motionär; Robert Nerdal, Norsjö arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att anse motionen besvarad
Motion och utlåtande sänt till Landstingsgruppen i Västerbotten
Motion nr 3 ang. Kvalitetssäkrad missbruksvård
Motionär; Astrid Nerdal, Norsjö arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att anse motionen besvarad
Motion och utlåtande sänt till Landstingsgruppen i Västerbotten
Motion nr 7 ang. Folktandvården
motionär; Ove Forsman, Skellefteå arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att anse motionen besvarad
Motion och utlåtande sänt till Landstingsgruppen i Västerbotten
Motion nr 9 ang. Hyrläkarsystemet
Motionär; Kicki Fredriksson, Storumans arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att bifalla motionen
Motion och utlåtande sänt till Landstingsgruppen i Västerbotten samt partidistriktets styrelse
Motion nr 13 ang. Fler vägar till permanent uppehållstillstånd
motionär; Daniel Holst, Umeå arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att bifalla attsats 1
Motion och utlåtande sänt till länets riksdagsgrupp

Motion nr 15 ang. Dags att förnya föräldrabalken
motionär; Lars Lundmark, Skellefteå arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att bifall motionen
Motion och utlåtande sänt till länets riksdagsledamöter
Motion nr 16 ang. Höja riktlinjen för övre åldersgräns för adoptionsföräldrar
motionärer; Christin Vallin, Storumans arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att bifalla motionen
Motion och utlåtande sänt till länets riksdagsledamöter
Motion nr 17 ang. Underlätta småskalig köttproduktion
motionär; Magnus Johansson, Vilhelmina arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att bifalla motionen
Motion och utlåtande sänt till länets riksdagsledamöter
Motion nr 18 ang. En regional industripolitisk agenda
motionär: Per-Erik Johansson Umeå arbetarekommun.
Distriktskongressen beslutade
Att bifalla motionen
Motion och utlåtande sänt till länets riksdagsledamöter samt partidistriktets styrelse
Motion nr 19 ang. Ekonomisk rättvisa mellan upplåtelseformerna (bostäder)
motionär; Hans-Erik Persson, Skellefteå arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att bifalla motionen
Motion och utlåtande sänt till länets riksdagsledamöter
Motion nr 20 ang. Fastighetsskatt vattenkraftfastigheter
motionär; Kicki Fredriksson, Storumans arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att bifalla attsats 3
Motion och utlåtande sänt till partidistriktets styrelse
Motion nr 23 ang. Ny ekonomisk politik
motionär; Hans-Erik Persson, Skellefteå arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att anse motionen besvarad
Motion och utlåtande sänt till länets riksdagsledamöter

Motion nr 24 ang. Jämlik och demokratisk tillgång till telefoni och bredband
i hela länet
motionär; Hjåggsjö S-förening, Vännäs arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att bifalla motionen
Motion och utlåtande sänt till länets riksdagsledamöter
Motion nr 31 ang. Förändringar av upphovsrätten
motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun
Distriktskongressen beslutade
Att bifalla attsats 2
Motion och utlåtande sänt till länets riksdagsledamöter

Styrelsen för Socialdemokraterna i Västerbotten har under 2017 ägnat många
timmar i samtal, möten och förhandlingar om en av de frågor som vi under 2016
beslutade förorda en ansökan om att bli regionkommun. Redan vid
distriktskongressen 2017 avsattes tid i särskilda möten med arbetarekommunerna
om information och samtal o hur den framtida regionkommunen skulle
struktureras och organiseras.
Partikongressen i Göteborg deltog Västerbottensdelegationen på ett mycket aktivt
sätt, både i debatterna och i det mycket viktiga mellanliggande arbete med de övriga
delegationer, resulterade i att Västerbottens synpunkter fick gehör i
motionsbehandlingen men även övriga programskrivningar.
Under hösten 2017 har förberedelsearbetet inför valet hösten 2018 präglat
distriktets arbete med valprogramsframtagande och nomineringsprocesser till
riksdag och landsting/regionkommun. Styrelse har under hösten också konstaterat
att distriktet står både ekonomiskt och personellt väl rustade inför den kommande
valrörelsen.
Vi avrundar 2017 och lägger dess händelser till historien men redan nu längtar vi
till att valrörelsen kommer igång på riktigt. Vi står redo att ta oss an den uppgiften,
självklart underlättar det för styrelsen att ha tillgång till personalen på
distriktsexpeditionen som i vått och torrt stöttar styrelsen i dess utvecklingsarbete.
Tack till alla som bidrar till det. Socialdemokraterna i Västerbotten är ett parti att
räkna med.
Lilly Bäcklund
Ordförande
Socialdemokraterna i Västerbotten

Socialdemokraterna Västerbotten
Org nr: 894000-4735

ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017
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Skoglundsfonden

Socialdemokraterna Västerbotten
Orgnr: 894000-4735

Allmänna upplysningar

Allmänna redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med gällande lagstiftning, god
redovisningssed och föreningens stadgar. Redovisningsprinciperna följer K2-BFNAR
2016:10. Föreningen är en allmännyttig ideell förening och är befriad från inkomstskatt och
moms. Alla belopp redovisas i kronor.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges.
Personal
Under året har 6 personer varit anställda i organisationen fördelade på fyra kvinnor samt två
män. En av dessa har gått i pension, två varit långtidssjukskrivna och två är nyanställningar.
Fonderade medel.
Valfonden består av ett konto i Föreningssparbanken. Avsättning till säkrande av
personalkostnader är placerat i Ethica Stiftelsefond i Swedbank Robur AB.
Fondens tillgångar placeras i aktier och svenska räntebärande värdepapper. Fondens
placeringar i aktier och aktierelaterade fondpapper är i företag som respekterar principerna i
internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö.
Förslag till behandling av årets resultat
Styrelsen föreslår att, årets resultat efter finansiella poster, 641 529 kr, balanseras i ny
räkning.

Socialdemokraterna Västerbotten
Orgnr: 894000-4735

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Anslag
Övriga intäkter
Fakturerade kostnader
Summa intäkter

Not

1.

Kostnader
Anslag
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Summa rörelsens kostnader

Resultat före finansiella poster

Finansiella poster
Ränteintäkter

Resultat efter finansiella poster

Avsättning reserverade medel

ÅRETS RESULTAT

2.

2017

2016

195 084 kr
4 387 400 kr
794 692 kr
1 747 486 kr
7 124 662 kr

208 458 kr
4 342 761 kr
187 056 kr
4 738 275 kr

660 968 kr
3 810 235 kr
2 011 930 kr

644 500 kr
2 302 117 kr
1 0 66 382 kr

6 483 133 kr

4 114 999 kr

641 529 kr

623 276kr

0 kr

0 kr

641 529 kr

623 276 kr

0 kr

0 kr

641 529 kr

623 276 kr

Socialdemokraterna Västerbotten
Orgnr: 894000-4735

Balansräkning

Not

2017

2016

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

1 kr

1 kr

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

503 kr

503 kr

504 kr

504 kr

995 830 kr
76 535 kr

289 069 kr
0 kr

115 kr
1 485 628 kr
2 138 079 kr
1 000 000 kr
14 027 kr

115 kr
674 106 kr
2 138 079 kr
1 000 000 kr
14 027 kr

5 710 215 kr

4 759 614 kr

5 710 719 kr

4760 118 kr

Summa anläggningstillgångar

3.

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader

Kassa och Bank
Kassa
Bank
Bank valet
Fond Swedbank
Sparkonto OK

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

4.
4.
4.

Socialdemokraterna Västerbotten
Orgnr: 894000-4735

Balansräkning

Not

2017

2016

Kapitalbehållning
Årets resultat

1 581 214 kr
641 529 kr

1 581 215 kr
623 275 kr

Summa eget kapital

2 222 743 kr

2 204 489 kr

5.

2 769 019 kr

2 035 704 kr

6.

84 273 kr
97 418 kr
169 546 kr
160 575 kr
50 453 kr
156 690 kr

69 846 kr
42 036 kr
89 663 kr
137 037 kr
43 057 kr
138 885 kr

718 956 kr

519 924 kr

Summa skulder och eget kapital

5 069 190kr

4 760 118 kr

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Skulder och eget kapital
Eget kapital

Avsättningar
Reserverade medel

Kortfristiga skulder
Skatter
Upplupna sociala avgifter
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna semesterlöner
Upplupna soc.avg sem lön
Förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Socialdemokraterna Västerbotten
Orgnr: 894000-4735

Bokslutskommentarer
Not 1.

Intäkter
Medlemsavgifterna avser distriktets del av den totala medlemsavgiften, vilken vi
erhåller av partistyrelsen. Under punkten anslag ingår partistödet från
landstinget, anslag från partiet centralt samt ev. uttag från valfonden till
valrörelsen. Under punkten övriga intäkter, ingår fakturerade intäkter från
kopiering och porton, samt de anslag som erhållits för medfinansiering av
kursverksamhet, anslag för kursverksamhet, kongressavgifter men också en
utbetalning på ett överskott från Folksam liv på 383 499 kr. Här finns även
fakturerade kostnader för administration och tjänster utförda åt
partiorganisationen, det gör att intäkterna ökat i förhållande i föregående år.

Not 2.

Kostnader
I kostnader redovisas även kostnader som partidistriktet haft för tjänster utförda
åt partiorganisationen, och som sedan fakturerats vidare. Det gör att kostnaderna
ökat i förhållande till föregående år.

Not 3.

Aktier och andelar
VF aktier värderade till 503 kr. Inventarier 1 kr.

Not 4.

Bankmedel
Bank, avser verksamhetens ordinarie konto. 1 485 628,27 kr.
Bank valet, avser för valet avsatta pengar på särskilt konto. 2 138 079 kr.
Fond Swedbank, avser pengar avsatta till säkrande av personalkostnader.
Till fonden är avsatt 1 000 000 kr.

Not 5.

Avsättning
Avsättning av 2016 års överskott till valfonden samt 30 kr per medlem/år,
110 040 kr, har reserverats.

Not. 6

Förutbetalda intäkter
Medlemsavgiften PD för 2018 erhölls i december.

REVISIONSBERÄTTELSE
för

Socialdemokraterna Västerbotten
organisationsnummer
894000 - 4735

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och styrelsens förvaltning
för år 2017.
Vi tillstyrker
att

balans- och resultaträkningen fastställs,

att

årets resultat, 641 529 kr, balanseras i ny räkning.

att

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Umeå den 7 mars 2018.

Västerbottens riksdagsgrupp 2017
Helén Pettersson
Isak From

Björn Wiechel

Veronica Lindholm

Katarina Köhler
Jamal Mouneimne
Marie-Louise Rönnmark

Ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet
Länsbänksansvarig
Ordinarie ledamot och vice gruppledare Miljöoch Jordbruksutskottet
Ersättare Näringsutskottet
Ersättare Gentekniknämnden
Kvittningsman
Föräldraledig t. o. m 2017 03 31
Ordinarie ledamot Kulturutskottet t. o. m
2017 10 09
Arbetande ersättare Finansutskottet fr. o. m
2017 10 10
Ledamot Trossamfundsrådet
Ordinarie ledamot konstitutionsutskottet
Suppleant socialutskottet
Ledamot integritetskommittén
Ledamot i parlamentariska referensgruppen i
utredningen för stärkt meddelarskydd
Sjukskriven
ersättare för Katarina Köhler t. o. m 20170912
Arbetande ersättare Utrikesutskottet
ersättare för Katarina Köhler fr.o. m 20170913
Arbetande ersättare Utrikesutskottet
Motioner

Helén Pettersson

Dawit Isaak måste friges
Ändra riktlinjer för övre åldersgräns för
adoptivföräldrar
Dags att förnya föräldrabalken
Ändring i terrängkörningsförordningen
Det allmänna uppdraget
Öka byggandet av flerbostadshus och kontor i
trä
HBTQ+ och kulturen

Isak From

En stark regional grön industri i framtiden
Nordiska kommunikationer för ökat samarbete

Förutsättningar för förvaltning av det rullande
kulturarvet
Vattenfalls beroende av lokalbefolkningen
Förtydligande av postlagen
Regionala flygplatser
Fordonsbesiktning till rimligt pris
Nationellt kirurgiskt träningscentrum
Björn Wiechel

En stark regional grön industri i framkant
Rättvisa mellan upplåtelseformerna

Veronica Lindholm

Dags att förnya föräldrabalken
Dödligt våld mot kvinnor, barn och djur – ska
det aldrig få ett slut?
Nya och bättre sätt att förebygga och behandla
psykisk ohälsa
Bättre stöd till personer med långvarig psykisk
sjukdom

Marie-Louise Rönnmark

Säkra Kvarkenförbindelserna
Nordiska kommunikationer för ökat samarbete
Öka byggande av flerbostadshus och kontor i
trä

Ovan avser de motioner vi står som förstanamn på, eller har skrivit ihop med en
annan ledamot. Vi skriver många motioner i riksdagen tillsammans i olika nätverk
och konstellationer där flera ledamöter undertecknar, för mer information om
dessa se www.riksdagen.se. Utöver detta har länets riksdagsledamöter också deltagit
i debatter, interpellationer och frågestunder i riksdagens kammare, och deltagit i ett
stort antal möten, studiebesök, studieresor och andra aktiviteter både inom och
utom valkretsen.
Slutord
2017 har, återigen, varit ett turbulent år i Sveriges riksdag. Under sen vår och
sommar lade oppositionen ett antal misstroendevotum mot ministrar, vilket ledde
till en regeringsombildning under sommaren. Att använda misstroendevotum mot
ministrar är tänkt som en sista utväg för riksdagen i sin kontroll av regeringen, och
är tänkt att endast användas i särskilt allvarliga situationer. Under våren visade
oppositionen att deras främsta mål var att skapa kaos och regeringskris, troligen för
att rikta medias spotlight från sitt egna, interna problem. Att använda just
misstroendevotum i populistiskt syfte är mycket allvarligt, och det är oroväckande
för framtiden ifall man fortsätter att missbruka det verktyget för att spela ett

politiskt spel. Tyvärr kan det dock ses som ett tecken i tiden, då populism och
”fake news” är på frammarsch.
Stefan Löfven hanterade krisen väl, med en genomtänkt regeringsombildning, och
till hösten kunde vi sedan lägga fram och rösta igenom en statsbudget som är
urstark och med stark socialdemokratisk prägel. Vi betalar av 40 miljarder på
statsskulden, som nu är nere på 1977 års nivå. Därtill lade vi reformer för 40
miljarder på bland annat sänkt skatt för en stor majoritet av landets pensionärer,
höjt barnbidrag, stora satsningar på välfärden och skolan och mycket mer. Vi har
under våra tre år i regeringsställning stakat ut en tydlig riktning om åt vilket håll vi
vill att Sverige ska gå. Vi vill fortsätta vårt arbete med samhällsbygget som leder till
ökad jämlikhet och trygghet för alla. Vi vill fortsätta våra satsningar på ett land som
håller ihop, med bland annat fortsatta omlokaliseringar av statliga jobb. Vi vill att
alla som kan arbeta ska arbeta, och därför jobbar vi vidare med att stärka
arbetsmarknadspolitiken och minska arbetslösheten.
Idag är ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år. Det är ett steg på vägen – men
vi ska nå längre. Vi vill ha en god välfärd och en god skola för alla, oavsett hur
mycket pengar man har. Detta står i skarp kontrast till politiken som bedrivs från
de borgerliga partierna, inklusive Sd. Där är man tydlig med att det högst
prioriterade är skattesänkningar, för att de som redan har det bra ska få det bättre.
För oss är målet om ett jämlikt samhälle för alla viktigare än skattesänkningar för
några få. Det bär vi med oss in i valåret 2018.
Helén Pettersson
Isak From
Björn Wiechel
Veronica Lindholm
Jamal Mouneimne
Marie-Louise Rönnmark

2017 präglades av fortsatt hög utveckling av hälso-och sjukvården i vårt län. Vår
vision att Västerbotten år 2020 har världens bästa hälsa och världens friskaste
befolkning har som tidigare år genomsyrat landstingsgruppens arbete och hela
landstingets organisation. Vi kan konstatera att landstinget även 2017 legat över
riksgenomsnittet inom många folkhälsoområden. Det är ett tydligt bevis på att vårt
arbete ger effekt och att det är smart att arbeta förebyggande. En fortsatt nära
samverkan med länets kommuner är avgörande för att landstinget även
fortsättningsvis ska kunna stärka folkhälsan i länet.
Hälso- och sjukvården i Västerbotten höll under året hög kvalitet när man jämför
den med riket. Det är en kvalitet vi ska vara stolta över. Norrlands
universitetssjukhus behöll förstaplatsen som Sveriges bästa universitetssjukhus när
tidningen Dagens Medicin rankade landets sjukhus. Extra glädjande är den höga
andelen nöjda patienter och att utmärkelsen bekräftar att sjukhuset håller en stabilt
hög medicinsk kvalitet. Det är till stor del ett resultat av vårt långsiktiga och
strukturerade utvecklingsarbete. Vår politiska målsättning att öka samverkan mellan
länets tre akutsjukhus, hälsocentraler och sjukstugor har legat fast och bidrar till de
goda resultat vi ser inom länets hälso- och sjukvård – tillsammans är vi starkare.
Under året beslutade vi om kraftfulla investeringar för såväl Skellefteå lasarett,
Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus i syfte att möta framtidens
hälso- och sjukvård. En annan höjdpunkt var invigningen av Hjältarnas hus, ett
anhörigboende i nära anslutning till sjukhuset för svårt sjuka barn och deras
familjer.
Personalfrågorna har varit centrala i den politiska debatten under året.
Kompetensförsörjningen är avgörande för en bra verksamhet i landstinget. För att
kunna behålla, rekrytera och utveckla den kompetens vi behöver har mycket fokus
legat på att stärka landstinget som en attraktiv arbetsgivare. Det var därför
glädjande att tillsammans med våra samarbetspartier i maj presentera en riktad
personalsatsning under innevarande år. 25 sjuksköterskor gavs möjlighet att
vidareutbilda sig med studielön till specialistsjuksköterska. Något som är unikt för
ett landsting i vår storlek.
2017 inleddes arbetet med att bilda en regionkommun. Något som stärker
Västerbotten som ett attraktivt län där länets kommuner och landstinget
tillsammans bidrar till en konkurrenskraftig region. Landstinget påbörjade även,
tillsammans med Sveriges alla regioner och landsting, ett gemensamt arbete att bli
oberoende av inhyrd personal senast januari 2019. Ett viktigt beslut för såväl
patienterna som våra medarbetare. Ett oberoende av inhyrd personal skapar en
stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare. Med trygga och varaktiga

vårdkontakter skapas förutsättningar för god patientsäkerhet, hög kvalitet och lägre
kostnader. Det ger även medarbetarna bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö
och ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Ordning och reda i landstingets ekonomi är en förutsättning för att klara
verksamheten och vårt uppdrag gentemot medborgarna. Det var därför glädjande
att landstinget, trots en ansträngd ekonomisk utveckling, lyckades avsluta året med
ett positivt resultat. Vi ska inte lämna över skulder till kommande generationer. En
hållbar ekonomi är en förutsättning för att alla medborgare ska känna trygghet och
framtidstro.
Landstingsgruppen har genomfört fem sammanträden under 2017 i samband med
landstingsfullmäktige plus två dagars konferens i Lycksele med förvalsstrategi på
dagordningen. Harriet Hedlund har varit landstingsgruppens mötesordförande och
Roger Marklund har varit vice mötesordförande samt Britt-Louise Ericsson har
varit gruppens sekreterare. Gruppstyrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under
2017. Styrelsen har bestått av Peter Olofsson (ordförande), Karin Lundström,
Kenneth Andersson, Erik Bergkvist, Harriet Hedlund, Janeth Lundberg, Marita
Fransson, Nina Loughlin, Maria Lindberg (partidistriktets 1:e ombudsman),
Veronica Berg (politisk sekreterare), Paulina Granberg (politisk sekreterare under
hösten) och Britt-Louise Ericsson (sekreterare).
Gruppstyrelsen i landstinget

S-kvinnor Västerbotten firade under året 2017 90 år av verksamhet för 1927
bildades S-kvinnodistriktet efter att 9 klubbar vuxit fram, firandet skulle ha ägt rum
i Lycksele men tyvärr så blev vi tvungna att ställa in då det blev för få anmälda.
Styrelsen har haft ett intensivt år med många viktiga frågor att hantera dessa frågor
har fortsatt handlat om rätten till asyl, nomineringsprocesser, 6 timmars arbetsdag
samt vår expeditions flytt. Vi delar numera expedition med socialdemokraterna i
Skellefteå. Vi har fått information från Rädda Barnen som kämpar för barns
rättigheter i Sverige och världen, de arbetar för att Barnkonventionen ska bli lag i
Sverige. Vi har påbörjat en studiecirkel angående mäns våld mot kvinnor och barn.
Under året har vi haft både fysiska styrelsemöten men också använt oss av tekniken
via videomöten samt via Skype. Vi gläds åt att vi fortsätter att öka i medlemsantal.
Den Internationella kvinnodagen uppmärksammandes på flera orter i länet samt att
styrelseledamöterna fick i uppdrag att inför 8/3 skicka 2 vykort till valfria personer
med ett gemensamt budskap.
8–12/4 hölls socialdemokraternas partikongress i Göteborg med temat trygghet i
en ny tid. S-kvinnor hade några ombud med i Västerbottens delegation. Viktiga
frågor som S-kvinnor drev var jämställd föräldraförsäkring, jämställt arbetsliv,
jämställda pensioner, jämställd vård samt att stoppa mäns våld mot kvinnor. Skvinnor Västerbottens ordförande drev också sin motion: det måste till
förändringar i lagstiftningen gällande äldreomsorg, som också föranleddes av en
insändare i Dagens Nyheter vilken sen vår finansminister Magdalena Andersson
citerade ur i sitt tal på partikongressen.
Vår distriktskongress hölls den 22/4 i Skellefteå, temat var kvinnohistoria och vår
huvudgäst Eileen Rönnlund Holmgren talar och läser ur sin bok ”Måndagar med
Kerstin”. Övriga gäster var: Rickard Carstedt från LO Norr, Veronica Lindholm
Riksdagsbänken, Kenneth Andersson ordförande Medlefors och Karin Malmfjord,
Distriktsstyrelsen.
Vår Internationella kommitté har i samförstånd med och godkännande av
distriktsstyrelsen beslutat och varit i kontakt med Olof Palme Center för att
uttrycka vår vilja att ingå i ett av deras redan existerande projekt. Det är viktigt att S
kvinnor Västerbotten återupplivar vår internationella verksamhet och har något
konkret att arbeta med. Vår Internationella ledare deltog på Palmedagen som
innehöll utbildning i konfliktkänslighet.
1: a maj demonstrerade vi tillsammans med partiet och på flera platser höll Skvinnor appeller.

I maj på ett styrelsemöte hade vi Anne-Lie Bygdén, ledamot Förbundsstyrelsen på
Akademikerförbundet SSR som gäst. Hon berättade om hur de jobbar med
jämställdhetsfrågor. Akademikerförbundet tycker det är viktigt med möjlighet för
nyanlända att kunna validera sina kunskaper. Anser att kvinnor har sämre möjlighet
att göra karriär. Jämställd föräldraförsäkring och arbetsmiljöarbetet är också viktiga
frågor.
Den 18–20 augusti 2017 höll S-kvinnor kongress i Karlstad från Västerbotten hade
vi fyra ombud. Det togs många viktiga beslut, men någonting som vi är väldigt
stolta över är att S-kvinnor ska arbeta för införande av arbetstidsförkortning genom
att heltidsnormen förändras till 30 timmar/ vecka, vi i Västerbotten hade en
motion angående 6 timmars arbetsdag men valde att ställa oss bakom denna
motion då den hade större stöd. S-kvinnor menar att det är hög tid att förändra
heltidsnormen och driver därför arbetet med att införa 30 timmars arbetsvecka som
norm. Det är en viktig reform för bättre hälsa, minskade sjukskrivningstal, lägre
arbetslöshet och mer fritid. Det är dessutom en viktig jämställdhetsreform. Några
fler av besluten som antogs var att S-kvinnor anser att det behövs en utredning om
porrens skadliga verkningar. Vi ska motverka alla former av exploatering och
objektifiering av kvinnokroppen. Uppmärksamma utsattheten för kvinnor,
ensamkommande barn och HBTQ-personer på flykt och uppvärdera deras
särskilda skyddsskäl. Sverige ska arbeta aktivt för nedrustning och en kärnvapenfri
värld. Vi antog också vårt nya politiska program. Västerbotten har nu Susanne
Dufvenberg som ledamot och studieansvarig i förbundsstyrelsen tillika
arbetsutskottet. Veronica Lindholm som ledamot i valberedningen och Kerstin
Hermansson Morén som revisorsersättare. Ombud för Västerbottens räkning på
kongressen var Novalie Lilja, Farzana Khatibi, Mehrana Bassami och Felicia
Lundmark.
Slutord Året 2017 kan beskrivas som året då #metoo rörelsen tog ett ordentligt
grepp om var och en av oss men också att äntligen har tystnaden brutits kring
sexuella trakasserier, sexism och kränkande behandlingar. Kvinnor över hela
världen har delat med sig av sina berättelser och omfattningen av detta
samhällsproblem har blivit uppenbart för alla. Det finns överallt och är en del av
flickors och kvinnors vardag. Många utsätts, men alla lever med vetskapen och
riskerna och förhåller sig ständigt till dem. Det finns många olika sätt att verka för
att vardagen ska bli bättre för oss alla när det gäller sexuella trakasserier, sexism och
kränkande behandlingar. Vi kan verka för att nolltolerans ska gälla alla former av
sexuella trakasserier, att våldtäktslagstiftningen ska innefatta samtycke och
oaktsamhet, att straffen för sexualbrott ska skärpas, att alla former av exploatering
och objektifiering av kvinnokroppen ska motverkas samt att en lagstiftning mot
sexistisk reklam, marknadsförening och objektifiering av kvinnor i TV och film ska
införas. För att komma till rätta med sexuella trakasserier krävs också ett brett
förebyggande arbete. Men det viktigaste av allt är att det börjar med dig i hemmet,
på arbetsplatsen samt i olika offentliga miljöer och oftast är det lilla ordet, orden

som man bör tåla som är starten på en jargong som sen blir koden till att få tillhöra
gruppen. Men detta kan du, vi alla stoppa genom att synliggöra och ifrågasätta olika
beteenden även om inte just du är den som drabbas. Den feministiska kampen är
starkast när vi tar den tillsammans!
Susanne Dufvenberg
Ordförande S-kvinnor Västerbotten

SSU Västerbottens verksamhetsår inleddes efter distriktsårskonferensen den 1 mars
2017. Därefter kastades den nya styrelsen in i förberedelserna inför SSU förbundets
hundrade kongress den 11–14 augusti, men har också hunnit med en massa andra
aktiviteter, studier och kampanjer. SSU Västerbotten avslutade verksamhetsåret
med 292 medlemmar i fyra klubbar och tre SSU-kommuner.
Representation och förtroendeposter
2017 års distriktsstyrelse har bestått av: Malin Malm Ordförande, Sanna Rudolfsen
Kassör, Ledamöter: Abed Alturk, vice ordförande och kampanjledare, Farzana
Khatibi Internationell ledare, Klara-Lovisa Lundström Studieledare, Fransisco
Hansson Studieledare, Oskar Johansson Facklig ledare
2017 års revisorer har bestått av: Hans-Åke Rönnlund, Veronica Lindholm,
Thomas Fridh
Revisorsersättare: Helen Pettersson, Emma Vigren
2017 års valberedning har bestått av: Irma Olofsson Sammankallande
Ledamöter: Sandra Reinklou, Erik Vikström
SSU Västerbotten har haft ett händelserikt år. Vi har bland annat avverkat en SSUkongress och rustat våra medlemmar inför det kommande valåret med en
omfattande studieverksamhet.
SSU:s hundrade förbundskongress:
SSU Västerbotten var självklart en aktiv deltagare på SSU förbundets
jubileumskongress. Vi firade också jubileet på lokal nivå när vi stod värdar för de
norrländska SSU-distriktens gemensamma konferens: Norrkonferensen. Där fick vi
bjuda på det bästa som SSU Västerbotten har att erbjuda samtidigt som vi
diskuterade hur framtida samarbeten för en aktiv regionalpolitik kan se ut.

Övrig studieverksamhet:
Förberedelserna inför valet har också skett genom att vara ett av de aktivaste SSUdistrikten i att arrangera kursverksamhet i förbundet. Under året har vi arrangerat
en engagemangsdag i Umeå, en SSU-etta, en SSU-tvåa och en superkurshelg där
över trettio deltagare från norra Norrland fick möjligheten att gå en av SSU:s alla
tre grundkurser. Vi har också skickat en västerbottnisk delegation till SSU
Jönköpings läns jämlikhetskonferens och arrangerat både en regional
styrelseutbildning såväl som en regional valledarutbildning.
Verksamhetsårets grundkurser har arrangerats inom ett väldigt lyckat
studiesamarbete med SSU Norrbotten.
Kampanj och internationellt:
SSU Västerbotten har också fått smaka lite valrörelse. Vi var nämligen med och
hjälpte de finlandssvenska socialdemokraterna att kampanja under
kommunvalrörelsen i Vasa. Det var ett fint tillfälle att knyta kontakter mellan våra
respektive ungdomsförbund och Västerbotten överlämnade bland annat sin
jubileumsbok (SSU Västerbotten 70 år) vilket uppskattades.
Vi bedrev också en kyrkovalrörelse där alla medlemmar kontaktades över mail och
telefon. Vi övertygade flera av dem om både kyrkovalets betydelse och att
dessutom lägga sin röst på socialdemokraterna i svenska kyrkan.
Höstkampanjen arrangerades denna gång på regional nivå och SSU Västerbotten
kampanjade för en jämlik elevhälsa. Det var ett bra tillfälle att öva organisationen
på att själva ta fram kampanjmaterial och budskap. Umeå, stod också värd för
Musikhjälpen, och SSU-distriktet hade extra ansvar i att frammana människor att
skramla på torget under den årliga insamlingstävlingen. Det är nog ingen slump att
SSU slog alla tidigare rekord i att samla in pengar när det var i Västerbotten och
positionerar oss återigen som det ungdomsförbund som står för internationell
solidaritet och folkrörelseidealet.
SSU Västerbotten har också sett en ny klubb startas upp under verksamhetsåret,
SSU Lycksele, och vill återigen välkomna dem till vår organisation.
Året har spenderats, likt våra systerorganisationer inom arbetarrörelsen, med att
förbereda inför valrörelsen. SSU-kongressen, våra kurshelger och nu till sist vår
kommande distriktsårskonferens har tagit stor energi men är till för att i
demokratisk ordning anta de ställningstaganden och den politiska riktning vi vill
kommunicera ut under valåret.
Som alltid har folkbildningen och kursverksamheten varit SSU Västerbottens
högsta prioritet. Det är ett arbete som underlättats av vårt studiesamarbete med
SSU Norrbotten, ett samarbete som inneburit att den socialdemokratiska
ungdomen i hela norra Norrland fått möjligheten att fara på kurshelger som varit
lite större, lite roligare och definitivt lite bättre än innan.
Kyrkovalet och vårt internationella arbete i det finska kommunalvalet var en liten
övning i den valrörelse som kommer.

Vi vill alltid mer. Vi ska alltid vilja mer. Men nu gäller det att kämpa för de förslag
och de kandidater vi gemensamt tagit fram, för att alternativet alltid måste vara
otänkbart. Vi är stolta över hur vi förberett oss och de strider som SSU tagit under
året för att få fram så bra förslag som möjligt men det stora jobbet - att övertyga
Sveriges ungdomar om att socialdemokratin och inte nyliberalismen har svaret på
samhällets utmaningar - väntar framför oss.
Vi tänker inte ge oss. Nu knackar vi dörr, möter förstagångsväljare på skolorna och
ser till att så många röster som möjligt kommer läggas på att lösa
samhällsutmaningarna och inte förvärra dem. Nu vinner vi val!
Malin Malm, Sanna Rudolfsen, Abed Alturk, Farzana Khatibi, Klara-Lovisa
Lundström, Francisco Hansson och Oskar Johansson
Styrelsen, Västerbottens SSU-distrikt

2017 var ett historiskt år för Folkbladet – året som tidningen fyllde 100 år.
Samtidigt som vi har tittat framåt har det gångna året också varit ett tillfälle att
blicka bakåt och vara stolt över de stora insatser som gjorts genom åren.
Vi inledde jubileumsåret redan på nyårsdagen med ett specialnummer av
eFolkbladet, där bland annat den allra första tidningen från 14 september 1917
återpublicerades.
Varje helg fram till födelsedagen har vi sedan uppmärksammat olika delar ur
tidningens historia. Det har varit såväl milstolpar i tidningsutvecklingen som hur
stora nyhetshändelser skildrats. Vi har även tittat bakåt hur pressetiken utvecklats
och framåt mot nya utmaningar i det nya medielandskapet. Profiler från historien
har porträtterats och Folkbladets fotografer har valt ut sina bästa bilder. Och
mycket mer.
Sammantaget har dessa uppslag gett en bred bild av Folkbladets första hundra år.
Alla texter och bilder samlades i en 100-sidig jubileumsbilaga som gavs ut i
samband med födelsedagen i september. För den som vill titta tillbaka finns allt
material att ta del av på en särskild 100-årssida på folkbladet.nu.
Firandet avslutades med en turné på flera orter i Västerbotten och en hundraårsfest
där de viktigaste personerna i tidningens historia – läsarna – stod i centrum. Nära
100 läsare var inbjudna till Hotell Lappland i Lycksele, en ort som tillsammans med
övriga inlandet länge varit ett starkt fäste för Folkbladet.
2017 blev även på ett annat sätt ett rekordår. Aldrig tidigare har Folkbladet kommit
ut med så många nummer under ett år – 355 utgåvor. Det är cirka 50 nummer fler

än för ett par år sedan. Förklaringen till den noteringen är förstås eFolkbladet
söndag. Sedan februari 2016 är Folkbladet en sjudagarstidning där söndagsnumret
distribueras digitalt.
Läsarstatistik visar att våra prenumeranter gärna vill ha en tidning även på
söndagar. Ingen annan dag i veckan är eFolkbladet så populär som på söndagar.
Journalistiskt har året innehållet många viktiga publiceringar, som granskningen av
Migrationsverket, som gav stor uppmärksamhet. Flera ledar- och opinionstexter har
också fått stor spridning.
Ekonomiskt var 2017 ett tufft år med hård konkurrens om annonspengarna och
där den digitala tillväxten nästan helt tagits av de internationella jättarna Google
och Facebook. Positivt är att vi hållit i kostnaderna och överträffat förväntningarna
när det gäller prenumerationerna.
I slutet av 2017 lanserades även sverigeslokalnyheter.se. Det är ett samarbete mellan
mer än 40 lokala nyhetssajter från Umeå i norr till Småland i söder. Som
prenumerant på Folkbladet kan du läsa premiummaterial på även dessa sajter,
inklusive vk.se. Ett slags ”lokaltidningarnas Spotify” om man vill.
Något som kan få stor betydelse för Folkbladets förutsättningar i framtiden är
förslaget till det nya mediestödet. Regeringen har aviserat att ett sådant ska
presenteras senast 20 mars och att målet är att fatta beslut om ett nytt mediestöd
innan sommaren.
Maria Lindberg, Vd

§ 16 a. Distriktskongressen 2019
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

förlägga 2019 års kongress till den 6–7 april 2019 i Lycksele (ort
beslutad förra distriktskongressen)

att

motioner till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda
senast den 4 januari 2019

att

anmälan av ombud ska vara partidistriktet tillhanda
senast den 4 januari 2019

att

nomineringar till val som förrättas av kongressen ska vara partidistriktet
tillhanda senast den 4 januari 2019

att

interpellationer till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast
den 22 februari 2019

§ 16 b. Nomineringskonferens 2018
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

förlägga 2018 års nomineringskonferens till den 10 november 2018 i
Lycksele

att

anmälan av ombud ska vara partidistriktet tillhanda senast den 12
oktober 2018

att

nomineringar till val som förrättas av nomineringskonferensen ska vara
partidistriktet tillhanda senast den 12 oktober 2018

