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Har du också Facebook?

Socialdemokraterna i Mark har en
grupp på Facebook som du kan bli
medlem i, just nu är vi 175 medlemmar
i gruppen.
https://www.facebook.com/#!/
groups/Marksak/

Program april 2017
Boka in följande kvällar!
12 september Trees& love konsert för klimatet Helen Sjöholm ,Malena
Ernman.
18-24 september Filmfestival på temat integration, medmänsklighet
och demokrati.
23 september kl. 15:00. Tala det är så mörkt. Besök av filmens regissör
Susanne Osten.
29 september ABBA-konsert.
30 september Lördagsgodis.
1 oktober Duvemåla med kören Tonikum och solister.
14 oktober Trollflöjten opera Metropolitan.
15 oktober Repris Trollflöjten.
21 oktober Electric Banana Band 15.00.
28 oktober Sing-a-long Frost.
3 november Dracula Opera Kungliga Operan 19.00.
11 november Lördagsgodis 11.00.
12 november Oldies but Goldies (Fars dag).
19 november Mordängeln Ad6s Opera Metropolitan.
16 december Händels Messias Konsert Göteborgs Konserthus 15.00.

Stort tack till er alla som
var med och firade första
maj i Skene
En solig dag med bra tal,
musik och trevlig samvaro.
Nu planerar vi för valarbetet
inför valet 2018. Vi kommer
att bjuda in till möten för
att diskutera valplanen och
handlingsprogrammets innehåll och utformning.
Men först har vi kyrkovalet
i höst. Aldrig har det varit
viktigare att avlägga sin röst,
denna gången blir det en
skyldighet. Detta för att inte
lämna över någon makt till
motståndarna SD som denna
gången har listor i tre församlingar.

Vår eller försommar, vädret
tycks inte kunna bestämma
sig. Hoppas att det blir en
skön sommar för oss alla så
vi kan ladda batterierna inför
kommande valarbetet.
Önskar er alla en skön sommar!
Er Ordförande
AnnSofi Tureson

Kulturhuset Passar på att tacka alla för vårterminen och önskar välkommen tillbaka i höst. Nytt programblad kommer inom kort.
Fotgraf Hans Persson, Atelje Braun.

Expeditionen
Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 2
2017-04-27
Vinst
1 000 kr

Lottnr
4

Gunnemar Johansson, Kinna

500 kr
500 kr

70
180

Sven Håkansson, Skene
Arvid Eklund, Sätila

200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

2
48
61
98

Lilian Jönsson, Kinna
Conny Ryndal, Örby
Jessica Rodén, Tostared
Birgitta Andersson, Örby

På expeditionen arbetar Karin Andersson.
Expeditionen är normalt öppen tisdag till och med torsdag klockan 08.00-16.00.
Om du vill kontakta Karin så ring 0320 475 65, eller maila vår e-post: marks.arb.kommun@telia.com

Socialdemokraten i Mark
är Marks Arbetarekommuns medlemsorgan.
Tidningen kommer ut med 4 nummer per år
och är gratis för medlemmar.
Ansvarig utgivare:
AnnSofi Tureson
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Redaktionen
Redaktionen tackar genom Anita Lomander
alla medverkande skribenter och fotografer.
Textilgatan 1, 511 61 Skene.
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Peters spalt

Kampen för
människan
Jag läste en artikel häromdagen. Den var skriven av
en professor i ekonomi som hade synpunkter på skolan.
Grundstenen var att hela skolan är ”vänsterstyrd”.

Han beskriver att skolan endast fokuserar på de ”officiella problemen. Till exempel miljöfrågan är ett sådant problem där barnen
indoktrineras till ”politisk korrekthet”. Han menar vidare att dessa
Officiella problem sedan vävs in i matematik och andra ämnen på
bekostnad av ”verklig undervisning” i kemi, biologi, geografi, svenska, engelska och så vidare.
I artikeln nämner han att ord som ”profit” och ”marknad” knappast nämns i läroplanen, medan ett ord som ”hållbarhet” förekommer 197 gånger. Dessutom retar han sig på att ordet ”demokrati”
blir synonymt med godhet, och att FN betraktas med aktning och
vördnad.

Nu startar budgetberedningen i kommunen sitt arbete. Där
gäller det att kämpa för just detta, att budgeten tjänar människan – inte tvärtom!
Peter Landgren
Kommunalråd S

Slutklämmen för honom blir att föräldrar måste tala om för sina
barn att lärarna är vänsterorienterade och att barnen måste få alternativ fakta presenterad så att de lär sig tänka själva.
En av de synpunkter han framför som provocerar är att skribenten
vänder sig mot hur fakta presenteras. Han gillar det inte, alltså är
faktapresentationen ”vänster”.
Plötsligt känner jag vingslagen från det stora landet i väster där
”alternativ fakta” och klimatförändringsförnekare finns med i de
styrandes agenda. Motivet som skiner igenom i artikeln är föga
förvånande som alltid penningen – det är dyrt att kämpa mot klimatförstöringen, det ekonomiska perspektivet får inte eleverna alls
ta del av, menar han. Underförstått säger han att beskrivningen av
miljöförstöringen inte är sann.
Min slutsats av allt detta, förutom att jag blir lite mörkrädd inför
åsikterna, är att socialdemokratin är minst lika nödvändig idag som
för 100 år sedan. Vi får inte låta en ekonomisk professor prägla
samhällsdebatten och beskriva verkligheten på ett sådant sätt att vi
tror att penningen är viktigare än människan och miljön.

Svaret finns på annan plats i tidningen.

I grunden handlar det om människosyn och den enskildes oskattbara värde – det som jag betraktar som självklart är inte längre
självklart – det är en tillräcklig motivering för att fortsätta driva
socialdemokratisk politik där människan och hennes livsvillkor
står i centrum!
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Fotograf Atelje Braun.
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Årets första maj fokuserade
på den svenska modellen
Årets första maj-firande
i Sjuhärad firades traditionsenligt med tal och
första majtåg. Själv höll
jag tal i Ulricehamn, och
hann även hem till Skene för att gå i tåget på
hemmaplan. Det blev en
minnesvärd dag.
Årets första maj-firande gick
under parollen ”Svenska modellen ska utvecklas - inte
avvecklas”. Det sammanfattar vad vår socialdemokratiskt
ledda regering har fokuserat
på sedan den tillträdde. Regeringen har sett till att nästan 200 000 fler har ett jobb
att gå till. Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg, den lägsta
på 13 år. Sysselsättningen är
den högsta i EU. Vi har skapat ordning och reda i statsfinanserna och är därför i ett
helt nytt läge i svensk ekonomi. Det gör att vi nu har
stora möjligheter att investera
i välfärden.
Resultaten i skolan börjar
vända: behörigheten till gymnasiet har förbättrats och
PISA visade strax innan årsskiftet på höjda kunskaper.
Bostadsbyggandet är det högsta på decennier.
Men efter åtta år av borgerlig skattesänkarpolitik måste
kvaliteten i välfärden stärkas.

Därför investerar regeringen
och Vänsterpartiet 10 miljarder per år så att kommuner
och landsting kan anställa
fler lärare, undersköterskor,
sjuksköterskor och socialsekreterare. Det är den största
satsningen på att utveckla den
svenska modellen på flera årtionden.
Genom välfärdsmiljarderna
tillför vi 376 miljoner kronor till Västra Götalands läns
landsting under 2017. Dessutom satsar vi 84 miljoner kronor på en bättre förlossningsvård i Västra Götalandsregionen. Det är en oerhört viktig
satsning då situationen inom
förlossningsvården är väldigt
ansträngd. Vi ökar också stödet till arbetet med barn och
ungas psykiska hälsa med 17
miljoner kronor.

viktigt då vi befinner oss i ett
läge där de borgerliga partierna är mer splittrade än på
länge och Sverigedemokraterna har blivit det andra största
partiet i Sverige enligt opinionsundersökningarna. Att
Moderaterna har öppnat dörren för samarbete med Sverigedemokraterna, ett rasistiskt
parti med nazistiska rötter,
gör att vi alla måste kämpa
för att se till att de borgerliga partierna inte vinner valet
nästa år. Vi behöver utveckla
välfärden, inte försämra den!

Socialdemokraternas politiska
arbete för ett bättre, jämlikare
och starkare Sverige fortsätter.
Snart drar valrörelsen i gång
och nästa års val blir mycket

Phia Andersson
Medlem Skene S förening
Distriktsordförande Södra
Älvsborg
Riksdagsledamot S
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Partikongress 2017
” - Det var högt tempo och många inspel med anföranden som ville endera kullkasta ett helt stycke, till
att flytta ett kommatecken och lägga till ett ord”.
i uppdateringen, jag skulle
hålla koll på om det är anmält
till rätt avsnitt mm. Jag fick
till slut till det och jag gjorde
min debut i talarstolen under
första dagens debatt. Det var
viktigt för mig att komma loss
och ta mig in i denna kongress och delta fullt ut. Vi från
Södra Älvsborg hade bl.a. en
motion om förslag på stadgeändring som jag fick förtroendet att gå upp och försvara
i talarstolen. Det var spännande att tala i ett så viktigt
sammanhang och det kändes
bra efteråt. Första dagen på
kongressen blev en succé för
mig! Jag gick efter det upp
flera gånger och försvarade
motioner från Marks arbetarekommun, även andra frågor
som jag vet att jag och mina
partikamrater brinner för och
vill ha förändringar inom. Jag
tackar för förtroendet att delta
som ombud på kongressen.
Det var lärorikt och jag gör
gärna om det om jag skulle få
förtroendet igen.
Ulf Dahlberg
Medlem i Skene socialdemokratiska förening

Jag fick i år äran att delta på
socialdemokraternas kongress,
där representanter från hela
Sverige samlades under fem
dagar för att bena ut hur partiet ska tycka och tänka under
kommande mandatperiod. Vi
som ombud skulle klara av att
behandla flera tusen motioner
och göra motionären rättvisa
samtidigt som vi skulle formulera ett inriktningsdokument som är troget partiets

grundläggande värden. Det
var högt tempo och många
inspel med anföranden som
ville endera kullkasta ett helt
stycke, till att flytta ett kommatecken och lägga till ett
ord. Allt skulle till slut kokas
ner i ett bifall till det förslag
som fick majoritet.
Är du ett erfaret ombud så
går det nog rätt bra att hänga
med i svängarna men är du
7
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ett ”nybud”, som jag, så läggs
mycket energi på att hålla koll
på hålltider, avsnitt i inriktningsdokumentet samt motioner som jag ska bevaka från
mina egna i Södra Älvsborg.
Tekniken var inte heller det
enklaste att hålla reda på i
plenisalen, jag skulle klara av
att anmäla mig som talare
med hjälp av iPaden som är
seg och ger en fördröjning

Besök vår hemsida www.sap.se/mark

Kongressen en politisk energikick
Olof Palme sa att Politik är att vilja. Jag vill utveckla och förändra vår politik
och samhället. Därför blev jag oerhört glad och tacksam över att få chansen
att vara ombud på Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress.

Olycka och terror
Kongressen var i Göteborg
den 8-12 april och hade temat
Trygghet i en ny tid. Ett ämne
som direkt berörde oss alla deltagare. Dagen innan kongressen var Stefan Löven på Ängskolan och träffade lärare och
personal med anledning av den
tragiska bussolyckan. Själv var
jag i församlingshemmet och
träffade deltagare på resan och
deras anhöriga för att ge försäkringsinformation. Vad är trygghet när det värsta händer? När
våra barn drabbas av olycka?
Varken Stadsministerns eller jag han lämna Skene innan
vi fick besked om ett terrordåd i Stockholm. Med en lastbil körde Rakhmat Akilov på
oskyldiga medmänniskor i centrala Stockholm. Stefan och
stora delar av partistyrelsen/
regeringen fick givetvis prioritera landet framför kongressen.
Terrorismen ska inte hindra det
demokratiska systemet. Dagen
efter åkte jag och 349 andra
ombud till Svenska Mässan.
När kongressen öppnades och
det var en konstig stämning
med blandade känslor. Utanför

var det fullt med k-pist beväpnad polis.
Vad är trygghet?
För mig handlar det främst om
grundläggande mänskliga rättigheter. Att ha en bostad och
ett arbete. Att få tycka, tro och
säga vad jag vill. Veta att mina
barn har de bästa förutsättningarna att lyckas, en fungerande
skola. Att inte utsätts för diskriminering eller förtryck. Att
den dagen vi behöver vård eller
när vi blir äldre så ska samhället finnas där med sjukvård och
äldreomsorg. Att trygghetssystemen ger en äkta trygghet och
inte en falsk trygghet vid ålderdom, sjukdom och arbetslöshet.
En giftfri miljö. Att rättssäkerhet existerar och att de som begår brott straffas samt att våldsbejakande extremism och den
grova kriminella brottsligheten
bekämpas.
Flyktingpolitik
De som av asylskäl kommer
till Sverige ska vi ta hand om
män självklart även ställa krav
på. Vi har den största flykting
krisen sedan andra världskriget
8
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och Sverige är och ska vara en
mänsklig stormakt. Kongressen
slog fast att vi inte kan avvika
för mycket från EU-länderna
i övrigt men också att Socialdemokraternas principiella
inställning är att permanenta
uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar
tryggheten och främjar en bra
etablering.
Amnesti
Tyvärr fick vi inte igenom en
amnesti för ensamkommande
barn på kongressen. Många
organisationer fortsätter med
kampen för en amnesti. Vi kan
få tio tusentals barn och unga
som går under jorden. Det
innebär att en stor grupp kommer leva i ett parallellt samhälle utan skydd och rättigheter. Ungdomarna som riskeras
utsättas för fysiskt och sexuellt
hot och våld samt tvingas in i
kriminalitet. EU:s gränser är
i princip stängda. Vi kommer
inte få samma anstormning av
asylsökande. Jag hoppas att de
ensamkommande barnen och
ungdomarna beviljas amnesti
för att undvika parallellsamhäl-
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let, psykiska ohälsa och självmord.
Nollvision och LSS
Jag var uppe och talade mot
mäns våld mot kvinnor och det
var glädjande när Anders Ygeman framförde att partistyrelsen ställde sig bakom att-satsen
i Vårgårda Arbetarekommuns
motion med en att-sats om att
Socialdemokraterna vill införa
en nollvision.
Före kongressen arbetade jag
ihop med Johan Tolinsson från
Kungsbacka Arbetarekommun om att få in i de politiska
riktlinjerna att intentionerna
bakom LSS lagstiftningen ska
gälla. Så blev även resultatet.
Tiggare
Det jag arbetade mest med
före och under kongressen var
att nätverka och få till bättre
skrivningar gällande de utsatta
EU-migranter vi ofta ser sitter och tigger. Och det blev
mänskligare skrivningar. Självklart tycker inte jag att tiggeri
är bra. Men för den som inte
har något alternativ ska det inte
vara förbjudet att be om hjälp.

Den utbredda anti-ziganismen
måste få ett slut och tiggeriet
grundorsaker ska bekämpas
med reformer i tiggarnas hemländer. Sverige och EU måste
ställa krav och tillsammans
med bland annat Rumänien
och Bulgarien se till att reformer genomförs i tiggarnas
hemländer. Mänskliga rättigheter ska även gälla för Europas
största etniska minoritet romerna. Det är genom utbildning,
arbete, rätt till sjukvård och
bostäder som vi får bort diskriminering och fattigdom. Det är
så vi motverkar grundorsakerna
till tiggeriet och där med även
tiggeriet.
Självklart behövs lagar och
regler i Sverige, bland annat
gällande olagliga bosättningar.
Äganderätten ska värnas men
även de som behöver avhysas
ska behandlas rättssäkert och
med hänsyn till sin situation.
De utsatta har inte råd att ta
in på hotell eller vandrarhem
och behöver andra alternativ till
boende och försörjning. Partistyrelsens uttalande att ett tiggeriförbud inte är aktuellt är
positivt då det är fattigdomen

och diskrimineringen som ska
bekämpas.
Motioner från Marks
Arbetarekommun
Jessica Rodénst en motion:
Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling och andra
offentliga inköp. Med att-satserna: att socialdemokraterna
i regeringsställning ska utreda
ifall det finns sektorer och
branscher där det vore möjligt
att ställa krav på kollektivavtalsbundenhet för att tilldelas ett
offentligt kontrakt. Utgångspunkten för en sådan utredning ska vara att det som inte är
uttryckligen förbjudet är tillåtet.
Samt att om det visar sig vara
möjligt införa en sådan obligatorisk reglering. Motionen besvarades men i de nya antagna
politiska riktlinjerna står det
bland annat: ”Facket ska kunna
kräva kollektivavtal för företag
som verkar i Sverige. Svenska
löner och villkor ska gälla i Sverige. Vid offentliga upphandlingar ska krav ställas på villkor
enligt svenska kollektivavtal.”
Rebecca Berglunds en motion: Minska andelen otrygga
9
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anställningar från bemanningsföretagen. Med att-satserna: att
antalet personal från bemanningsföretag som företag tillåts
anlita begränsas. Samt att begränsa tiden som en uppdragsgivare får anlita bemanningsföretag. I de nya antagna politiska
riktlinjerna står det bland annat: ”Tillsvidareanställning på
heltid ska vara norm på hela
arbetsmarknaden. Vi vill att
det skydd arbetstagare har mot
uppsägningar ska gälla även då
arbetsgivare avser att minska
antalet timmar på anställningskontraktet.”
Ulla Lätts motion (Barnomsorg för alla) var jag uppe och
tackade partistyrelsen för dess
bifall vilket även blev kongressens beslut. Motionen har följande att-satser: att kartlägga
behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Att inom ramen för översyn ska också frågan om ”nattis” (förskola som
har öppet dygnets alla timmar)
undersökas. Att information
om rätten till barnomsorg på
obekväm arbetstid når ut till
hela målgruppen (d.v.s. Samtliga föräldrar).
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Anna Österströms motion vars
att-satser blev besvarade, hon
krävde: att det fria skolvalet
avskaffas samt att Sverige sällar sig till övriga världen genom
att förbjuda företag att bedriva
skattefinansierad skola. Kongressen tog ställning mot vinstjakt i skola, vård och omsorg.
Ulf Dahlberg var uppe och
talade angående Anita Lomanders motion: Skatt efter bärkraft. Kongressen beslutade att
avslå att-satsen om att återinföra progressiv skatteskala. Men
biföll: att oavsett om inkomsten
kommer genom arbete, pension
eller gemensamma försäkringslösningar så skall inkomsten
beskattas lika.
Föräldrapenning under inskolningstiden på förskolan,
heter en motion av Rebecca
Berglund. Partistyrelsen besvarade att-satsen: att föräldrapenning på både sjukpenninggrundad och lägsta nivå ska
kunna tas ut under hela inskolningstiden till förskolan. Vilket
även blev kongressens beslut. I
partistyrelsens yttrande hänvisas till en utredning om föräldraförsäkringen som är tillsatt av

regeringen bland annat så skrivs
i yttrandet: ”Föräldraförsäkringen behöver fortsatt möjliggöra
för närvaro i barnens vardag,
också när barnen blir större och
omvårdnadsbehovet inte är lika
stort. Därför bör utredningen
också se över möjligheten att
införa kontaktdagar.”
Jag var uppe och talade angående Jessica Rodéns motion:
Höj ambitionsnivån i äldreomsorgen, Jessica Rodén. Kongressen beslutade att besvara
att-satsen: att socialdemokratiska partiet ska verka för att socialtjänstlagen ändras så att äldre
människor får rätt till hjälpinsatser så att de kan uppnå goda
levnadsvillkor, istället för en
skälig levnadsnivå. Men också
att bifalla att-satsen: att socialdemokratiska partiet ska se till
att utreda vad en sådan förändring av socialtjänstlagen skulle
innebära för samhället, brukare,
personal och anhöriga. I de politiska riktlinjerna som antogs
står det: ”Trygg äldreomsorg
för alla. Fler ska anställas inom
äldreomsorgen så att kvaliteten i verksamheten kan stärkas.
Skattemedel till äldreomsorgen
ska gå till de äldres välfärd, syftet med äldreomsorgen ska inte
vara vinst. Maten till de äldre
ska hålla hög kvalitet. Arbetsvillkor och arbetsmiljön ska
utvecklas för personalen så att
det finns tid för samtal med de
äldre och för återhämtning under dagen.”
Flera traumamottagningar
en motion av Ann-Marie Stenhoff. Kongressen beslutade att
besvara att-satsen: att låta utreda behovet av flera traumamottagningar. Motionen handlar
bland annat om psykisk ohälsa
och i de nya antagna politiska
riktlinjerna står det bland annat: ”Den psykiska ohälsan
växer i Sverige. Den dominerar bland nya sjukskrivningar
och var femte person över 65 år
lider av psykisk ohälsa. Många
unga mår dåligt redan i grundskolan och det kryper nedåt i
åldrarna. Vi behöver bli bättre
på att förebygga och tidigt
fånga upp när unga mår dåligt.
Elevhälsan är en viktig verksamhet som ska nå alla barn

och unga. Dit kan den som vill
vända sig, utan att alltid blanda
in sina föräldrar”
Inför yrkeslegitimation för
undersköterskor heter en motion av Jessica Rodén. Första
att-satsen avslogs: att det socialdemokratiska partiet ska verka
för att det införs yrkeslegitimation för undersköterskor. Och
andra att-satsen besvarades: att
det socialdemokratiska partiet
ska verka för en nationell reglering av vuxenutbildningen för
undersköterskor. Men i de politiska riktlinjerna som antogs
står det: ”Fler utbildningsplatser
och yrkesutveckling för både
sjuksköterskor, undersköterskor
och vårdbiträden är nödvändigt
för att säkra kompetensförsörjningen. Undersköterskeyrkets
status ska stärkas och yrkesrollen förtydligas. Vi ser positivt
på att utreda hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel/yrkeslegitimation.”
Det blev en bra kongress
och många frågor diskuterades,
jag har enbart berört en bråkdel. Jag tycker att vi fick till bra
skrivningar och bättre politik
på många områden. Jag träffade
nya och gamla vänner, sedan
min SSU tid på 80- och 90-talet. Att vara ombud ger en möjlighet att påverka och jag vill
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tacka för förtroendet och svarar
gärna på eventuella frågor.
Håkan Andersson
Ombud på partikongressen
2017
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Förenings- och annat nytt
Första maj i Skene
Årets första maj i Skene blev en trevlig, välbesökt högtidsdag
för socialdemokraterna i Mark. vi hade underbart väder som
lockade många besökare till torget i Skene. Årets talare var
Förbundssekreterare för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Hans Josefsson. Ordförande i Skene s-förening, Efkan
Üstündag tackar alla för att arrangemanget blev så lyckat.

S-kvinnor i Mark har fått en
ny styrelse och ordförande

Boka redan nu in detta viktiga möte i den kalender!
S-kvinnor i Mark bjuder in
medlemmarna i klubben till
ett medlemsmöte 20 september kl 18.30 i Socialdemokraternas lokal i Kulturhuset
i Skene. Medlemsmötet har
temat. Välkommen till en
kväll med tema ”jämställdheten i Mark” .
Hälsningar från ordförande
Rebecca Berglund

Örby Svansjö
Socialdemokratiska Förening

Verksamhetsplan 2017
Årsmöte: 26/2-2017 kl 1700 i Örbygården
Annan utåtriktad aktivitet: stå utanför Kupan 2ggr under året
förslagsvis lördagar mellan 12-14
Styrelse/medlemsmöte våren 2017:
Tis 31/1 kl 1800 Örbygården
Sön 9/4 kl 1700 Örbygården
Sön 21/5 kl 1700 Örbygården
Sön 11/6 kl 15-17 Korvgrillning Mos strand
Styrelse/medlemsmöte hösten 2017:
Sön 27/8 kl 1700 Örbygåren
Sön 22/10 kl 1700 Örbygården, nomineringar
Sön 10/12 kl 1700 grötfest/lucia Örbygården, nomineringar
Styrelse/medlemsmöte våren 2018:
Sön 28/1 kl 1700 Örbygården
Sön 25/2 kl 1700 Årsmöte Örbygården
Vi kommer inte längre informera genom Markbladet utan gör
det på detta i sätt i vår medlemstidning, E-post
samt Arbetarekommunens hemsida.
Reservation för ändringar – håll ögonen öppna på Arbetarekommunens hemsida o E-post!
För mer info:
Göran Andersson,S-föreningens ordförande 0320-489 59
goran_anderss_83@hotmail.com
Annette Malmberg 070-364 73 33
nettan.malmberg@hotmail.com
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Ännu en
mur har
fallit

Rebecca Berglund från Skene är klubbens nya ordförande.
Hon leder styrelsen som består av Jessica Rodén (sekreterare),
Karolina Manskog, Sonia Danella Smith och Lisa Dahlberg
(kassör). Styrelsen valdes vid ett extra årsmöte som föreningen
höll 24 april i år. På årsmötet kunde också tre nya medlemmar
hälsas välkomna i klubben!
Lisa Dahlberg

Ännu en mur har fallit, Marie Nilsson från Stenungssund valdes enhälligt till IF Metalls nya ordförande vid kongressen nyligen. Marie är den första kvinnan på posten. IF Metall har sedan flera år strategiskt arbetat för att fler kvinnor ska finnas på ledande positioner inom förbundet, kravet har varit att minst 30 % av alla inklusive förbundsledning ska vara kvinnor. Marie har
över 30 års erfarenhet av fackligt arbete på olika nivåer både lokalt, regionalt och centralt.
Pauli Kuitunen

Fyra frågor till Wael Alkordi
Hej Wael Alkordi! Grattis
till uppdraget som ordförsnde för SSU Mark! Hur
känns det?
Det känns jätte kul att jag
fick bli ordförande för SSU
i Mark för att man kan utveckla ungdomslivet.
Kan du berätta lite kort vem
du är?
Jag född i Syrien och har
Palestinsk bakgrund kom
till Sverige ungefär för fyra
år sedan , gillar alltid umgås
med nya människor , jag tittar alltid fram och tänk på
framtiden försöker alltid kollar inte bak. Är 21 år och bor
i Fritsla.
Vilka mer ingår i styrelsen för SSU Mark?
Vi är styrelsen är tre personer. Utöver mig är det Ellen Andrén och Daniel Fleck.
Vilka frågor tycker ni ungdomar är vintiga för kommunen?
Det som vi jobbar på nu är fixa egen lokal för vi tycker att
ungdomar i Marks kommun ska ha ställe som de kan samlas
på och chilla och kollar på filmer och ha kul.

Socialdemokraten i Mark nummer 2 2017

Studienytt 2017
Nu är sommaren här och en
intensiv utbildningsvår är till
ända. Medlemmar från arbetarekommunen har avslutat
sin gruppledarutbildning och
facklig-politisk ledarutbildning, vi har även medlemmar
som genomfört medlemsutbildning steg tre. Fullmäktigegruppens resa till 2018
är en löpande utbildning för
hela fullmäktigegruppen under mandatperioden som
har avslutat första delen av
vår distansutbildning som vi
kallat KF(S)-kurs tillsammans med Bollebygd, Kungsbacka och Falkenberg.
Höstens studier
Vi kommer ha en späckad
utbildningshöst med bland

annat medlemsutbildning
steg 1 för våra nya medlemmar i arbetarekommunen.
Valledarutbildning
Vi skickar tre deltagare till
en ledarutbildning för valledare som startar i augusti
och avslutas i maj nästa år på
Viskadalen. Syftet med utbildningen är att kunna leda
medlemmar i valet 2018 mot
valseger. AnnSofi, Pauli och
Peter ska gå utbildningen.
Framtidens ledare
Denna utbildning är en distanskurs för förtroendevalda
som har ett uppdrag i kommun eller region som vill utveckla sin roll som förtroendevald och vill ta mer ansvar
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i politiken. Kursen löper över
ett år och genomförs med
fyra interna på Viskadalens
folkhögskola. Kursen startar i
september och slutar i maj.
Offensiv mediehantering
En kortkurs i hur arbetarekommunen blir bättre på att
använda sig av media. Kursen
är i Skövde den 23-24 september. Kursen arrangeras av
ABF.
Studiekonferens
Den 27-28 oktober arrangerar Socialdemokraterna,
ABF och Arbetarrörelsens
folkhögskola i Göteborg och
Viskadalen studiekonferens
för studieledare i Västsverige
på Viskadalens folkhögskola.

Besök vår hemsida www.sap.se/mark

Studieledare från distrikt, arbetarekommun och s-förening bjuds in för att prata om
partiets studieplan. Vi ska i
partiet utbilda våra medlemmar i medlemsutbildning
och ledarutbildning och det
är våra studieledare som är
viktiga som rekryterare för
kurserna.
Ulf Dahlberg
Studieledare
Marks arbetarekommun

LO- Facken i Mark

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen är en
modern skola i en gammal och traditionsrik bygd, som
startade 1928 med sin nuvarande huvudman Västra
Sveriges Arbetares Folkhögskola. Viskadalens
geografiska placering 18 km söder om Borås, 10 km
från Kinna och 60 km österut från Göteborg gör oss
lättillgängliga från alla håll.

FOLKHÖGSKOLA

SAMVERKAN

YRKESINRIKTADE UTBILDNINGAR:
- Fritidsledarutbildning
- Behandlingspedagogutbildning

För er ungdomar ( eller era ungdomar) som kommer att sommarjobba för
kanske första gången är det viktigt att inte bli utnyttjad. När du blir anställd ska
du ha ett anställningsbevis som visar på vilket sätt du är anställd, hur många
timmar du ska arbeta per dag, vilken lön som ska betalas och kanske det
viktigaste, hur länge pågår anställningen. När du sen får din lön ska du även ha
ett lönebesked som visar ovanstående.
Under hela sommaren är LO:s hjälptelefon öppen på nummer:

020- 560 056.

En naturskön och rogivande omgivning ger en avspänd
studiemiljö. En rad möjligheter finns för dig här hos
oss: gym, promenadstråk & vandringsleder, Tranhults
naturreservat, paddla kanot eller fiska i Viskan för att
nämna några. Vår fantastiska kökspersonal tillagar alla
måltider med omsorg och känsla och vi serverar alltid
ett vegetariskt alternativ.
Vi är medlemmar i Fairtrade Sverige.

ALLMÄN KURS:
Kurs för att läsa upp sina gymnasiebetyg.
Kursen är förlagd i Arbetarrörelsens Folkhögskolas
lokaler i Göteborg.

KURSINNEHÅLLET
Vi kan självklart om ni önskar skräddarsy efter era behov.
Skolans pedagoger har en bred kompetens i skilda ämnen:
arbetsmiljöfrågor, Utvecklande ledarskap (UL), lagar och
avtal på arbetsmarknaden, europakunskap, pedagogik,
kommunikation, ideologi, funktionsutbildningar för att
nämna några områden.

DISTANSKURSER:
I samverkan med medlemsorganisationerna.
Exempel på kurser Valledare, Framtidens ledare, Wigforss- Sjuhäradslyftet är ett samarbete mellan LO-distriktet i
akademin och Gruppledare i kommun, region och landsting. Västsverige, Socialdemokraterna i Älvsborg Södra, Byggnads, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen, IF Metall,
Handels, Transport och ABF Sjuhärad.
Vid varje arrangemang har vi olika teman och medverkande.
KURSER, KONFERENS
Träffar 2017 är 13 mars, 9 maj, 5 september och 6 november.
Viskadalen är ett bra val när det gäller att genomföra kurser,
konferenser m.m. Lugn studiemiljö, välutrustade lokaler för
Mer information
stora o små grupper, nyrenoveraderum för övernattning, god
hittar
ni på vår hemsida!
husmanskost, bra rekreationsmöjligheter.
Vill man hitta på något kul i samband med sin kick off/konwww.a-folkhögskolorna.se
ferens/möte kan vi hjälpa till med flera olika alternativ på
aktiviteter.

SJUHÄRADSLYFTET

KURSGÅRD

Ring om du har några funderingar om din anställning, inga frågor är för stora
eller små.
För er som har barn i gymnasieåldern kan det vara viktigt att ha koll på vad era
ungdomar får i lön och vilka arbetstiderna är.

ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALEN | SÄLGERED | 515 93 SEGLORA
0320-183 00 | WWW.A-FOLKHÖGSKOLORNA.SE | INFO@VISKADALEN.NU |
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Föreningsbrev

returadress:
Socialdemokraterna i Mark
Textilgatan 1
511 61 Skene

Kontakt med

S-föreningarna

Hyssna/Sätila

Fritsla

Kinna

S-Kvinnor

Kyrkopolitiska
gruppen

Örby-Svansjö

Horred

SSU

STS i Mark

Skene

Västra Mark

Kontakperson:
Arvid Eklund
070 588 14 55

Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61

Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61
www.broderskap.se

Kontaktperson:
Simon Ryndal
073 809 87 67

Kontaktperson:
Göran Andersson
0320 489 59

Kontaktperson:
Efkan Üstündag
070 866 88 65
www.s-info.se/skene

Kontaktperson:
Håkan Andersson
070 370 04 30
www.s-info.se/kinna
Kontaktperson:
Peter Landgren
0320 801 77

Kontaktperson:
Rebecka Berglund
070 944 09 23
www.s-kvinnor.se
Kontaktperson:
Wael Alkordi
070-7410095

Kontaktperson:
Anita Lomander
0320 423 76

Klockstapeln var
finns den?
Om du tror dig veta svaret
skickar du det till:
Socialdemokraterna i Mark
Textilgatan 1, 511 61 Skene
eller marks.arb.kommun@
telia.com
Eivor Lövgren svarade rätt på
förra gåtan, svaret var idrottshallen i Öxabäck.

SOCIALDEMORKRATERNA I MARK
Adress:					Telefon:		Hemsida:		E-post:
Textilgatan 1, 511 61 Skene		
0320 475 65		
www.sap.se/mark
marks.arb.kommun@telia.com

