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Styrelsen för Göteborgsområdets socialdemokratiska
partidistrikt avger härmed följande berättelse över
verksamheten 2018.

Organisation
Partidistriktets styrelse
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:		
Facklig ledare:
Studieorganisatör:
Ledamöter:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Adjungerande:
		
		
		
		
		
		
		

Patrik Karlsson, Mölndal
Janette Olsson, Stenungsund
Jim Aleberg, Ale
Erika Sjöblom, Kungälv
Maria Steen, Kungälv
Maria Brauer, Öckerö
Carlos Rebelo Da Silva, Lilla Edet, t.o.m. okt.
Eva Carlsson, Partille
Anton César, Alingsås
Dennis Jeryd, Lerum
Daniel Kristoffersson, Partille
Rikard Larsson, Tjörn
Patrik Linde, Härryda
Paula Örn, Ale
Aylin Fazelian, Mölndal
Kenneth G Forslund, riksdagsledamot
Joakim Järrebring, riksdagsledamot, fr. okt.
Lena Hult, regionråd, t.o.m. okt
Marlene Segerson, S-kvinnor
Jan Åke Simonsson, Tro och solidaritet
Assar Wixe, SSU distriktet
Margit Hvid, Lilla Edet fr. okt.
Renée Norgren Jeryd, Lerum, fr. okt.

Styrelsen har under året haft tio stycken protokollförda
styrelsemöten.
Revisorer:
		
		
Suppleanter:
		
		

Jan-Erik Lindström, Mölndal
Anna Lena Mellquist, Lerum
Birgitta Eriksson, Härryda
Irene Hellekant, Ale,
Björn Brogren, Kungälv
Anders Lökholm, Kungälv

Valberedning: Benny Andersson, sammankallande
		
Christina Oskarsson, Ale
		
Eva Warnvik Ahlén, Stenungsund
		
Leif Håkansson, Lilla Edet
		
Eva Magnusson, Partille
Suppleanter:
Simon Waern, Alingsås
		
Bernt Lundborg, Kungälv
Valberedningen tog fram förslag till distriktsuppdragen i Göteborgsområdets partidistrikt samt förslag till riksdagslista och
regionfullmäktigelista. I samband med förslag till riksdagslista
och regionlista genomfördes även ett Samråd, dit distriktsstyrelse och arbetarekommuner var välkomna att diskutera med
valberedningen. Efter sommaren hanterade valberedningen
nomineringar till regionens styrelser och nämnder.

Partidistriktets representation
- Riksdagen
Göteborgsområdets partidistrikt representerades i riksdagen
av Kenneth G Forslund, som fram till och med valet varit ordförande i riksdagens utrikesutskott, därefter vice ordförande.
Efter valet förstärktes riksdagsgruppen av Aylin Fazelian,
Utrikesutskottet och Joakim Järrebring, Civilutskottet.
- Regionfullmäktige
Göteborgsområdet har, fram till valet, varit representerat i
regionfullmäktige av: Patrik Karlsson, Maria Brauer, Janette
Olsson, Aylin Fazelian, Mats Frisell, Christer Ahlén, Lena Hult,
Jim Aleberg och Karolina Roughton.
Ersättare har varit: Hans Strandberg, Karin Vedlin, Patrik
Linde, Anne-Lie Palm och Tore Hult.
Efter valet bestod vår regionfullmäktigegrupp av:
Janette Olsson, regionråd, Jim Aleberg, ersättare i regionstyrelsen, Maria Brauer, Tomas Angervik, Karolina Roughton,
Sebastian Aronsson, Linda Åshamre, Mats Eriksson.
Ersättare: Marie Raask, Hans Strandberg, Ulla-Karin Johansson, Christer Ahlén, Dennis Jeryd, Maria B Nilsson, Fredrik
Gullbrantz och Eva Kristensen.
- Partistyrelsen
Ersättare i partistyrelsen var Patrik Karlsson, Mölndal.
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Distriktsexpedition

Sidoorganisationer

Partidistriktet har under året haft följande anställda:
Försteombudsman		
Catrin Wikblad
Valkrets- och
facklig-politisk ombudsman		
Ola Johansson
Kommunikatör			Jesper Eneroth
				maj-september
Verksamhetsassistent 		
Sara Björnson
Med placering i Stockholm
Valkretsombudsman		
Nathalie Besèr,
Valkretsombudsman		
Elin Rappe

I distriktet finns S-kvinnor, Tro och Solidaritet samt SSU. I
SSU distriktet är Tove Dahl anställd som SSU-ombudsman,
med kontor på partidistriktets expedition i Kungälv.

Mycket av arbetet på partiets expedition handlar om att stötta och underlätta för de förtroendevalda. Det handlar om att
knyta kontakter, utbyta erfarenheter och nätverka med andra
delar av partiorganisationen, fackliga avdelningar och andra
kringorganisationer.
Catrin Wikblad, försteombudsman, deltar bland annat i det
som kallas 26-manna vilket innebär regelbundna träffar med
landets 26 försteombudsmän.
I övrigt deltar personalen på de träffar, seminarier, möten och
samlingar som anordnas både centralt och i Väst.

Partiorganisationerna i GOS
Partidistriktet består av 11 arbetarekommuner.
Medlemsantalet den 31 december 2018 var 2 376.
Medlemsantal och könsfördelning av gruppledare i kommunerna.
		medlemmar
män
kvinnor
Ale AK		262		3
3
Alingsås AK
271		
7
5
Härryda AK
173 		
3
3
Kungälv AK
302		
11
4
Lerum AK
166		
1
5
Lilla Edet AK
206		
5
5
Mölndal AK
350		
4
8
Partille AK
217 		
4
5
Stenungsund AK 206 		
Tjörn AK
143 		
6
3
Öckerö AK
80		
5
1

Distrikskongress
Årets distriktskongress hölls den 8 april på Stenungsbaden i
Steungsund. Kongressen besöktes av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.
Distriktskongressens 92 av 95 röstberättigande ombud
fastställde riksdag- och regionvalsedlar samt behandlade 10
motioner. Mats Werner, Karolina Roughton och John Sporrong
avtackades då de lämnade sina uppdrag i distriktsstyrelsen.

Fastställda motioner på distriktskongressen
Motion 1 Ekonomiskt förmånligt bostadssparande för unga
Att lämna över den till riksdagsledamöterna att verka i motionens anda
Beslut: Bifall till motionen i sin helhet
Motion 2 Pensionsuppgörelsen
Beslut: Motionen anses besvarad
Motion 3 Om samhällsstödet till pensionärsorganisationer
Beslut: Avslag första att-satsen, Andra att-satsen besvarad
Motion 4 Angående kollektivtrafiken i Göteborgsområdet
Beslut: Motionen anses besvarad
Motion 5 Om att ta initiativ till ökad kunskap om upphandlingar och samverkan med näringsliv
Att Göteborgsområdets socialdemokrater initierar ett
stort och heltäckande seminarie eller liknande för våra förtroendevalda socialdemokrater i syfte att få kunskap och
verktyg att kunna ställa schyssta villkor i upphandlingar.
Samt Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att stödja arbetarekommunerna i arbetet med ”En god lokal dialog med näringslivet”.
Beslut: Att bifalla första att-satsen och att avslå andra att-satsen.
Motion 6 Öka tryggheten för barn 12-16 år
Att förstärka föräldraförsäkringen med ett antal dagar/år som
man kan anmäla och begära tillfällig föräldrapenning för sitt

barn mellan 12-16 år, där man ersätter läkarintyget med ett intyg från skolans elevhälsoteam.
Att kontaktdagar skall göras tillgängliga för alla föräldrar, inte
bara för föräldrar med barn som omfattas av LSS.
Beslut: Bifall till motionen i sin helhet.
Motion 7 Angående hemlöshet
Att det upprättas en nationell handlingsplan som skall innehålla
åtgärder och förslag på hur alla i samhället skall ha en möjlig.
Att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och ger i
uppdrag till våra riksdagsledamöter att arbeta i motionens anda.
Beslut: Att anse första att-satsen besvarad och att bifalla andra
och tredje att-satsen.
Motion 8 Angående nätåtkomst åt psykiatrijornaler inom
Västra Götalandsregionen
Beslut: Att anse motionen besvarad
Motion 9 Angående inventering av specialistutbildade
sjuksköterskor vid Västra Götalands sjukhus
Beslut: Att avslå första att-satsen och att anse den andra
att-satsen besvarad.
Motion 10 Angående uthyrningsföretag inom vården (enskild motion)
Beslut: Att anse motionen besvarad.

Höstmötet
Höstmötet genomfördes på Fars Hatt i Kungälv den 12
november. Ombuden beslutade om verksamhetsplan för 2019,
samt delgavs rapport från valet både på riksplan, i regionen och
i distriktets kommuner. Ombuden fick även lyssna på Knut och
Maria Johannessen som sjöng och spelade.

Partikongressen
I mars 2019 hålls Socialdemokraternas 39:e ordinarie kongress.
Under hösten genomförde vi därför en ombudsröstning. Ombudsröstningen skedde helt digitalt och varje medlem fick en
presentationsfolder och inloggningsuppgifter hemskickade till
sig.
Till ombud valdes: Jim Aleberg, Ale, Paula Örn, Ale, Elpida
Georgitsi, Mölndal, Anton César, Alingsås, Eva Carlsson, Par-

tille, Patrik Linde, Härryda, Tina Hansen, Partille, Melisa Nilsson, Stenungsund och Katarina Bosetti Kristoffersson, Partille.
Till ersättare valdes Lena Orstadius, Ale och Renée Norgren
Jeryd, Lerum.

Studieverksamheten
Även under 2018 har studier varit en prioriterad verksamhet.
Alla medlemmar ska erbjudas möjligheten att gå Medlemsutbildning steg 1 och 2 och partidistriktet har dels stöttat
arbetarekommuner att själva genomföra den, men även
genomfört en etta. Tyvärr fick vi lov att ställa in tvåan på grund
av för få anmälda. Vi värvade många nya medlemmar under
valet, men de hann inte gå en etta innan tvåan startade.
Studiesamverkan med ABF och partidistrikten runt om i
Västsverige samt Viskadalens Folkhögskola har fortgått. Under
förra året beslutades att renodla spetsutbildningarna på Viskadalen till att strikt följa partiets centrala studieplan och under
hösten startade Ledarskapsutbildning steg 1.
I oktober genomfördes även distriktsövergripande studieupptakt på Viskadalen, där vi samlade studieorganisatörerna
från alla arbetarekommuner tillsammans med Viskadalen och
ABF. Tanken var att underlätta för både arbetarekommuner
och medlemmar i vad för studieutbud som finns genom att
sudda ut gränser, både mellan distrikt och mellan organisationer.
Under året skedde kommunikationen med arbetarekommunernas studieorganisatörer mestadels över mail och på en fysisk
träff.
Under 2018 genomfördes följande studier
på distriktsnivå:
- Styrelse/funktionsutbildning tillsammans med ABF och
övriga distrikt i Väst.
- Medlemsutbildning steg 1.
- Framtidens ledare, distansutbildning på Viskadalen, i samverkan med övriga västsvenska partidistrikt.
- Valarbetarutbildning vid fyra olika tillfällen.
- Wordpress-kurs
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- Utbildning i Medlemsportalen
Distriktet deltog i den studieträff som partiet centralt
anordnade på Bommersvik tillsammans med ABF, SSU och
S-kvinnor.

Facklig – politisk verksamhet
Under 2018 har den fackliga-politiska gruppen haft tre möten
där fokus varit att bygga upp det facklig-politiska nätverket och
samordning av verksamheten.
Till dessa träffar har vi bjudit in:
- Carin Malmberg, kommunikatör LO-distriktet Västsverige.
- Hans Hahn, facklig-politisk verksamhetsledare, ABF Sydvästra Götaland.
Den facklig-politiska verksamheten lokalt är god i flera
arbetarekommuner, men på de ställen där det saknas lokala
LO-fack är det svårt att för förtroendevalda att mötas.
Vi var delaktiga i LO-distriktet Västsveriges evenemang ”LO
on tour” när de besökte Kungälv i valrörelsen.

Almedalen. Kenneth deltog på ett antal seminarium och personalen annordnade bland annat ett frukostmingel för medlemmar från Göteborgsområdet, som var på plats.
En verksamhetsplaneringskonferens genomfördes tillsammans med distriktsstyrelsen, arbetarekommunernas ordförande samt kommunalråd/oppositionsråd. Annika Strandhäll,
socialminister, besökte konferensen.

Internationellt
Partidistriktets internationella verksamhet har äntligen börjat
ta fart. Året började med att partiets Internationella sekreterare
Andrine Winter, gjorde ett besök.
I juni genomfördes även ett välbesökt internationellt seminarium tillsammans med Alingsås Arbetarekommun, med temat
Mellanöstern.

Arbetarekommunordförandeträff

Byggnads Väst och Socialdemokraterna i Göteborgsområdet
ingick ett handslag inför valet, där målet var att kollektivavtal
ska gälla vid alla offentliga upphandlingar.

Under 2018 genomfördes en träff för Arbetarekommunordföranden, plus ett telefonmöte.
Andra träffar har genomförts i samband med verksamhetsplanering. Vi har försökt att planera för regelbundna ordförandeträffar, men det är upptagna människor och ibland är det
svårt att få tiden att räcka till. Information till våra ordföranden
skickas vanligtvis ut i ett mejl som AK-ordförandeinfo men
diskussioner, påminnelser och frågor tas även i Facebookgruppen samt på Rosen.

Kommunikation

Politik

Vårt Instagramkonto har vid flera tillfällen haft Gäst-instagrammare, partikamrater som har visat bilder från sin egna politiska
vardag.

I distriktet finns en tydligt uttryckt önskan om att kunna
mötas och samverka. Det handlar del om att kunna samverka över kommungränserna och distriktsgränserna, men även
kunna mötas genom samma intresseområden.
Seniornätverket med representanter från alla arbetarekommuner har träffats tre gånger med inbjudna gäster så som Lena
Malm och Ola Johansson.

Vi har under våren fortsatt det arbete som vi startade under
2017, att tillsammans med Kommunal Väst besökt arbetarekommuner och Kommunals sektioner för att öka samarbetet
lokalt och sätta fokus på valet.

Alla medlemmar har fått Medlemsutskick via mejl flera gånger under året, samt två gånger brevledes.
Personal från distriktsexpeditionen och riksdagsledmot
Kenneth G Forslund, var några dagar på politikerveckan i

Riksdag(RRK)

region-

och

kommunalrådsgrupp

Under året genomfördes sex stycken träffar för RRK-gruppen.
På träffarna har det diskuterats aktuella frågor och det som är
på gång i kommuner, region och riksdag.
Inbjudna gäster har under året varit Byggnads Väst ordförande Tomas Emanuelsson, Haleh Lindqvist kommundirektör
och Lena Arnfält, sektorchef, i Kungälv.

Valkretsen
Företags/verksamhetsbesök
Riksdagsledamöterna har varit på flera företags- och verksamhetsbesök, ofta tillsammans med ett statsråd. Följande besök
har genomförts.
•
Polisen, Alingsås
•
Nordiska Folkhögskolan, Kungälv
•
Kungälvs Energi
•
Kungälvs Mässan
•
Triumf Glass, Partille
•
Geriatriken Mölndals sjukhus
•
Hemtjänsten, i Ale och i Mölndal
•
Nordmanna Fritidsgård, Kungälv
•
Hogia, Stenungsund
•
PRO, Lerum
•
Räddningstjänsten, Partille
•
Ginstgården och Brunnsgården, Alingsås
•
Mimers Gymnasieskola, Kungälv
•
Räddningstjänst och Hemvärnet, Alingsås
Öppna möten
Regeringens vårbudget presenterades på partidistriktets
expedition i Kungälv av Kenneth G Forslund.

De tre nyvalda riksdagsledamöterna höll i höstas efter valet,
ett gemensamt möte om hur de såg på sina uppdrag och regeringsfrågan.
Besök av Statsråd och gruppledare
Statsråden har gjort verksamhets- och företagsbesök, knackat dörr, hållt torgmöte och haft öppna möten i flertalet av de
kommuner de besökt.
- Thomas Eneroth, Infrastrukturminister, Lerum och Partille
- Magdalena Andersson, Finansminister, Öckerö, Lerum,
Mölndal och Kungälv
- Annika Strandhäll, Socialminister, Alingsås, Ale, Mölndal,
Stenungsund
- Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Tjörn
- Ibrahim Byalan, Energiminister, Stenungsund och Mölndal
- Peter Hultqvist, Försvarsminister, Alingsås och Kungälv
- Ardalan Shekarabi, Civilminister, Lilla-Edet och Kungälv
- Ann Linde, EU- och Handelsminister, Stenungsund
- Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, Ale, Öckerö och
Kungälv
- Anders Ygeman, gruppledare i riksdagen, Partille och Alingsås.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, S i VGR,
består av de fem partidistrikten som ingår i Västra Götalandsregionen. Vanligtvis samlas representantskapet två gånger per
år. Årsmötet genomfördes i april och höstmötet i november,
och Göteborgsområdet hade 6 ombud på plats vid båda tillfällena.
I styrelsen för S i VGR ingår partidistriktets ordförande, Patrik
Karlsson. Dessutom ingår Janette Olsson som ordinarie ledamot och Kenneth G Forslund som ersättare. Även partidistriktets försteombudsman, Catrin Wikblad, deltar i dessa möten
samt är med och bereder styrelsemötena I Beredningsutskottet
förhandlas även regionuppdrag så som nämnder och styrelser
varefter de fastställs av representantskapet för S i VGR.

sid 7

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen hade en anställd koordinator på halvtid, Louise Åsenfors. Den tjänsten
delades med Socialdemokratiska kansliet i regionen där Louise
hade en halvtidstjänst som politisk sekreterare. Moa Karlsson,
Skaraborgs partidistrikt, skötte den ekonomiska redovisningen.

Socialdemokraterna i Västsverige (S i Väst)
Socialdemokraterna i Västsverige är i första hand en partiintern
organisation med ett samverkansavtal. S i Väst består av de
fem partidistrikten som ingår i Västra Götalandsregionen samt
Halland och Värmland. Värmland har under året som gått varit
ordförandedistrikt. Ordföranden och ombudsmän samlas vid
behov och har under året hanterat nomineringar till EU-listan
och nomineringar till SKL-kongressen.

1 Maj
Alingsås
Huvudtalare Ulf Bjereld, Tro och Solidaritet
Ale
Huvudtalare Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande
Härryda
Huvudtalare Joakim Järrebring, riksdagskandidat
Lerum
Huvutalare Paula Örn, riksdagskandidat
Lilla Edet
Huvudtalare Kenneth G Forslund, riksdagsledamot
Mölndal
Huvudtalare Aylin Fazelian, riksdagskandidat
Partille
Huvudtalare Olle Ludvigsson, Eu-parlamentarier
Stenungsund, Tjörn och Orust
Huvudtalare Anna Johansson, ordförande S i Göteborg
Kungälv
Huvudtalare Eva Guovelin, ordförande Livsarbetareförbundet

Valet 2018
Partidistriktet har enligt partiets stadgar ansvar för att leda
och bedriva valrörelse i valkretsen Västra Götalands Västra.
Distriktets valledning bestod av Catrin Wikblad, valledare, samt
Patrik Karlsson, Janette Olsson, Jim Aleberg och Ola Johansson. Vid behov kallades även representanter för LO och SSU
in. Valledningen hade sina träffar i samband med VU-möten.
I januari beslutade distriktsstyrelsen om en valplan som
utgick från partiets centrala valplan och som fastslog bland
annat målsättningar, samtalsmål, valledning, ansvarsfördelning,
budskap, material och tidsplan. Inför och under valet samverkade vi även med de kringliggande distrikten och då främst med
Göteborgs partidistrikt då många av våra medlemmar, valarbetare och väljare pendlar till och från Göteborg. Vi genomförde
en gemensam valledarutbildning och vid ett par tillfällen träffades delar av valledningen för att hitta gemensamma frågor att
driva. Dessa möten resulterade bland annat i två regionpolitiska
aktionsdagar som genomfördes i hela Västra Götaland.
Det var en aktionsdag som handlade om sjukvård och en dag
som handlade om kollektivtrafik. Dessa aktionsdagar blev rätt
så lyckade även om samarbetet med Göteborgs partidistrikt
överlag inte var riktigt så enkelt som vi hade önskat. Det som
gjorde samarbetet till en utmaning var dels att vi har två olika
kulturer, men framförallt försvårades samarbetet av att organisationerna är så olika uppbyggda. Göteborg är både partidistrikt och arbetarekommun och hade till exempel en valledning
medan vi i vårt partidistrikt hade en valledning för distriktet
och elva valledningar för arbetarekommunerna.
Vi genomförde även en gemensam valupptakt i Folkets Hus
i Göteborg, där Patrik Karlsson och Anna Johansson, partidistriktens ordföranden, inledde. John Zanchi, partiets valledare,
presenterade valstrategin, Catrin Wikblad och Eva-Marie Rasmusson, försteombudsmän, pratade valrörelse och organisation och Benedict Hugosson från partistyrelsens kansli pratade
mobilisering och dörrknackning.
Varje arbetarekommun hade utsedda valledare som tog ansvar för valrörelserna i sina arbetarekommuner. Vi genomförde

regelbundna valledarträffar på partidistriktet i början av valrörelsen och mot slutet genomförde vi veckovisa telefonmöten.

RÖSTSPLITTRING GO(S)
35,00%
30,00%

Inför valrörelsen genomförde vi fyra valarbetarutbildningar
på partidistriktet. Vi gick igenom nationell politik, regional politik och metod.

25,00%

Samtal med väljare var den bärande aktiviteten genom hela
valrörelsen och partistyrelsen hade satt upp ett ambitiöst
mål om 1 500 000 samtal varav 45 901 skulle genomföras i
Göteborgsområdet. Samtalsmålet fördelades proportionellt
över samtliga arbetarekommuner i distriktet och under valrörelsen genomfördes främst samtal vid dörrknackning men även
på gator och torg, på arbetsplatser, i bilköer och via telefon.
När vallokalerna stängde hade Göteborgsområdet rapporterat
in 38 117 samtal. Glädjande nog kan vi konstatera att samtliga
arbetarekommuner knackade dörr i denna valrörelse.

5,00%

Partidistriktet lanserade sex riksdagskandidater och elva regionkandidater. Vi hade kandidatträffar samt gjorde kandidatmaterial bestående av folder, visitkort, presentation på hemsidan
och delningsbilder för sociala medier. Vi bedrev en betydligt
mer digital valrörelse än tidigare, och gjorde då ett antal sponsrade inlägg på både Facebook och Instagram. Efter sommaren
schemalades framförallt de fyra första namnen på riksdagslistan till att vara ute i arbetarekommunerna och kampanja.
Vi producerade en hushållstidning i 11 lokala editioner som
skickades ut med posten till samtliga hushåll i vårt distrikt.
Tidningarna presenterade lokala- regionala- och riksdagskandidater samt lokala vallöften. Vi hjälpte även till att forma den
folder som skulle användas som centralt material samt som
valsedelsutskick. Vi köpte upp totalteckning på valsedelsförsändelsen, så samtliga hushåll i vår valkrets fick åtminstone två
utskick från socialdemokraterna.
Utöver detta så hjälpte vi även arbetarekommuner med utskick, framtagande av annonser och trycksaker.

20,00%
15,00%
10,00%

0,00%
Ale

Alingsås Härryda Kungälv

Lerum

Lilla
Edet

Mölndal Partille
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Valresultatet
Jämför vi resultatet i våra kommuner med förra valet tappar
vi 1.96% i riksdagsvalet från 26,20 % 2014, till 24,24% 2018.
Trots att vi hade högst väljarstöd i regionvalet, i jämförelse
med riksdag- och kommunval, minskade vi med 3.59% i regionen. Vid sluträkningen visade det sig dessutom att Demokraterna, ett nytt missnöjesparti i Göteborg, kom in i regionfullmäktige och tog ett mandat från oss. Vi fick slutligen åtta
mandat i regionfullmäktige.
Totalt sett minskade väljarstödet i våra elva kommuner med
4.85%. Vi behöll makten i två av våra kommuner, Stenungsund
och Kungälv.
I våra kommuner röstade totalt 57 669 personer på Socialdemokratern i kommunvalen, 58 966 röstade på Socialdemokraterna i riksdagsvalet och 59 704 personer röstade på Socialdemokraterna i regionvalet.

Samarbete med övriga organisationer
Styrelsen tackar de närstående organisationerna för ett gott
samarbete under 2018.

Styrelsens slutord

Tiden går fort när man har roligt. Det är ju ett gammalt uttryck,
men inte mindre sant idag än tidigare. Nu har 2018 passerat, vi,
var och en med våra olika liv, har tagit oss igenom 2018. Och
som socialdemokrater i Göteborgsområdet har vi haft flera gemensamma utmaningar som vi tagit oss an under året.
Vi har genomfört en valrörelse, den första i vårt distrikt, det
har naturligtvis satt organisationen på prov. Det visade sig att
vi klarade den anspänningen bra, i alla fall rent organisatoriskt,
rent politiskt har vi fortfarande stora utmaningar att ta oss an.
Vi har struktur, ordning och reda på planering, verksamhet och
genomförande. Självklart finns det säkert någon som tycker att
något borde gjorts annorlunda, men på det hela taget så genomfördes valrörelsen på ett bra sätt.
Men!
Vi har också haft nomineringsprocess i partiet till olika uppdrag i nämnder och styrelser. Den är på sina ställen allt annat
än beundransvärd. Här kan vi göra mycket bättre. Som medlemmar i vårt parti är vi alla lika viktiga. Vi har olika kompetenser, olika styrkor och vi passar till att göra olika uppdrag. Vi
behöver lära känna varandras styrkor och förmågor bättre. Låt
oss prata med varandra istället för om varandra. Bjud på beröm
och konstruktiv kritik. Framhåll och lyft upp istället för tvärtom, då lyfter vi inte bara varandra utan hela vår organisation.
Det är viktigt att vår organisation och vårt arbetssätt är transparent. Det ska gå att förstå hur organisationen fungerar, och
vilken roll och uppgift de olika funktionerna har i organisationen. Vi jobbar inte i en ”hemlig” rörelse utan i en öppen kommunikativ rörelse. Det har varit styrelsens ledstjärna när man
under 2018 format arbetsuppgifterna för styrelsen.

Styrelsen har jobbat i olika arbetsgrupper med uppdragsbeskrivningar. Vi har haft internationell ledamot, kommunikations grupp, facklig-politisk grupp, politiksamordning med
mera. Lägg därtill det som stadgan kräver att vi ska ha så som
studieorganisatör, kassör etc. Styrelsen har funnit att den här
typen av arbetssätt, med tydlig ansvarsfördelning, har varit ett
bra sätt att strukturera upp arbetet på.
Nu finns det en bra struktur och organisation i vårt nya partidistrikt. Det finns regler och riktlinjer som är relevanta och
som fungerar. Det känns både tryggt och roligt att kunna lämna arbetet vidare till kommande styrelse.
Styrelsen för Göteborgsområdets Socialdemokratiska partidistrikt vill nu tacka alla medlemmar, förtroendevalda och vänorganisationer som hjälpt till att göra det både glatt och lätt
att planera och genomföra verksamhet. Utan ert engagemang
hade det varit både tyst, tråkigt och tomt.
Styrelsen vill också rikta ett stort tack till personalen, Catrin,
Sara och Ola för det tålmodiga arbete som lagts ner för att genomföra styrelsens alla besluta. Ni är alla fantastiska.
Med dessa ord så tackar styrelsen för sig och ställer sina platser till förfogande, vi passar också på att önska den nya styrelsen lycka till.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

1
2

4 026 854
1 111 331
5 138 185

3 949 199
1 277 484
5 226 683

-297 373
-228 299
-1 636 523
-2 592 084
383 906

-392 981
-170 018
-1 252 152
-1 982 237
1 429 295

-9 773
-2 649
371 484

-1 887
1 427 408

Resultat före skatt

371 484

1 427 408

Årets resultat

371 484

1 427 408

Bidrag och anslag
Övriga verksamhetsintäkter
Rörelsens kostnader
Lokalkostnader
Administrationskostnader
Övriga externa verksamhetskostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
4

5
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

78 758
42 762
121 520

174 104
53
148 770
322 927

4 849 012

4 618 534

4 970 532

4 941 461

4 970 532

4 941 461

2018-12-31

2017-12-31

2 798 448
371 484
3 169 932

1 371 039
1 427 408
2 798 447

3 169 932

2 798 447

1 265 259
1 265 259

1 765 259
1 765 259

340 654
194 687
535 341

215 100
162 655
377 755

4 970 532

4 941 461

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt
Summa omsättningstillgångar
858500-1863
SUMMA TILLGÅNGAR
Balansräkning
Belopp i kr

Not

4(6)

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

6

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Reserverade medel fonder
Övriga avsättningar
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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Noter
Not 1 Bidrag och anslag
Bidrag och anslag

Regionbidrag
Övriga bidrag och anslag

2018-01-012018-12-31
3 491 854
535 000

2017-01-012017-12-31
3 324 829
624 370

4 026 854

3 949 199

2018-01-012018-12-31
65 201
204 801
341 329
500 000
1 111 331

2017-01-012017-12-31
68 413
145 794
1 063 247
1 277 454

2018-01-012018-12-31
133 949
92 903
252 591
583 438
1 062 881

2017-01-012017-12-31
76 953
32 836
620 106
501 802
1 231 697

2018-01-012018-12-31
2
2

2017-01-012017-12-31
2
2

2018-01-012018-12-31
2 071 867
2 071 867
489 507
116 805

2017-01-012017-12-31
1 629 506
1 629 506
260 345
-79 580

Not 2 Övriga verksamhetsintäkter

Studier
Hyresiintäkter
Övriga verksamhetsintäkter
Valfond
Summa

Not 3 Övriga externa verksamhetskostnader
Hyra inventarier
Resekostnader
Kurser och konferenser
Övriga externa verksamhetskostnader
Summa

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
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Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter bank
Utdelning aktier och andelar
Summa

Not 6 Eget kapital
Vid årets början

Disposition enl årsstämmobeslut

2018-01-012018-12-31
-12 422
-12 422

Balanserade vinstmedel
2 798 448

Årets resultat

371 484

Vid årets slut

Not 7 Reserveradede medel fonder
Valfond
Studiefond
Kongressfond
Personalbefrämjande och KP
Inventarie och IT fond
Dispositionsfond

2017-01-012017-12-31
45
22 992
23 037

3 169 932

2018-12-31
258 740
63 336
170 897
419 227
178 059
175 000
1 265 259

2017-12-31
758 740
63 336
170 897
419 227
178 059
175 000
1 765 259

Revisionsberättelse
Till ombud vid Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikts kongress

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Göteborgsområdets
Socialdemokratiska Partidistrikt för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. Det är styrelsen som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen
på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot förreningen. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för vårt uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kungälv 2019-02-15

Anna Lena Mellquist
Eriksson

Jan-Erik Lindström

Birgitta

GÖTEBORGSOMRÅDET

