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Socialdemokraterna på väg - Nytt partiprogram ska
visa vägen mot målet

Styrelsen 2012
Ordförande
Börje Lundström, tel: 090- 141987

Kassör och medlemsredovisare

Efter drygt 5 år av borgeligt vanstyre är det i dag många
Åke Sjöström, tel: 090 -779256
Sekreterare
svenskar, både unga och gamla, som längtar efter att
Inger Forsell, tel: 090- 187902
socialdemokraterna ska överta rodret igen. De senaste
Studieorganisatör
opionionsmätningarna inger förhoppningar. Fler och fler
Stig Lundholm, tel: 090-192081
börjar inse att högeralliansens politiska program utgör ett
Övriga ledamöter
allvarligt hot mot den klassiska svenska välfärdsmodellen. Ett Raimo Sankala, tel: 090-192128
radikalt systemskifte är på gång. Fler och fler förstår att det
Kerstin Rönnström, tel: 090-182728
Eilert Carlson, tel: 090 -199202
behövs en annan politik som utgår från solidaritet och
Bodén, tel: 090-3480841
omtanke om varandra i ställer för en politik som sätter egoism Lars
Ulf Björk, tel: 090 -124102
och egenintresse i främsta rummet.
Ingrid Gustafsson, tel: 0930-20639
Lennart Lundquist, tel:090 -779061

När socialdemokraterna håller kongress i april nästa år ska ett
nytt partiprogram fastställas. Då ska socialdemokratins
alternativ till högeralliansens politik mejslas fram. Gamla
Gardet har aktivt deltagit i detta arbete. En stuciecirkel
resulterade i en utförlig skrivelse till programkommissionen
med synpunkter och förslag på hur vi tycker att det nya
forts. nästa sida!
programmet ska utformas.
____________________________________________________________________________________________________

Var med och påverka!
Bli medlem i GAMLA GARDET!
Kontakta någon i styrelsen för närmare information!

Föreningens möten våren 2012
Måndag d. 23 april, kl. 13 - 15
Plats: Umeå Folkets Hus
Tema: Äldrefrågor i kommunala
budgeten
Inbjuden gäst: Eva Andersson
-- -- --Tisdag d. 1 maj, kl. 11 - 14
Tema: Första Maj demonstration
-- ----Fredag den 1 juni, kl. 8 - 17
Tema: Utflyktsdag med buss till
Lycksele

Föreningens möten hösten 2012
Lördag d. 29 sept., kl. 13 - 16
Tema: "Ersbodadagen" med ett
internationellt inslag.
-------Måndag d. 12 nov., kl. 13 - 15
Tema: Budgetmöte Nomineringar
- - -- - -- - -

Fredag den 14 dec., kl. 12 - 14
Plats: Ersboda Folkets Hus
Tema: Julgröt m. diskussion

