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Argumentationsträffar

Funktionsutbildning 2018

Medlemsutbildning
Medlemsträffar
Partidistriktet inbjuder alla nya (och gamla) medlemmar i socialdemokraterna möjligheten att träffas en kväll varje
månad nästan året runt.
Det blir en kort introduktion, lite organisation, vi berättar om studieverksamheten, vad vi gör på partiexpeditionen,
hur du kan engagera dig i det politiska arbetet och vad som är på gång just nu.
Vi träffas på partidistriktet, Järntorget 8 kl 18-20 och erbjuder fika från kl 17.30.
Måndag 22 jan, 12 feb, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni

Medlemsutbildning steg 1 och 2

Vi ger dig som medlem i socialdemokraterna möjlighet att gå en medlemsutbildning i sex träffar där du förutom att
få kunskap om vårt partis ideologi och organisation också får träffa och diskutera med några av våra politiska
företrädare i Göteborg. Du får mer kunskap om partiets grundläggande värderingar, maktstrukturer i samhället och
våra Socialdemokratiska strategier
Steg 1 (dagtid)
Torsdagar kl 10-13 Partidistriktet
25 januari, 8 feb, 22 feb, 8 mars, 22 mars, 5 april
Steg 2 (dagtid)
Torsdagar kl 10-13 Partidistriktet
1 feb, 15 feb, 1 mars, 15 mars, 29 mars, 12 april
Steg 1 (helg)
Söndagar Kl 17-20 Hisingen
11 feb, 25 feb, 11 mars, 25 mars, 8 april, 22 april
Steg 1 (kväll)
Onsdagar kl 18-21 Partidistriktet
21 mars, 4 april,18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj
Steg 2 (kväll)
Onsdagar kl 18-21 Partidistriktet
21 mars, 4 april,18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj

Medlemsutbildning steg 3 (arrangeras av partistyrelsens kansli)
Du som har gått medlemstutbildning steg 1 och 2 är nu välkommen att söka till steg 3. Medlemsutbildningen vänder
sig till dig som är nyfiken på, och vill veta mer om politik, ideologi och hur man på olika sätt kan göra insatser för
partiet, metoder för folkrörelsearbete och det personliga engagemanget.

Backagården i Skåne
2 - 4 mars (internat)
4 - 6 maj (internat)
Bommersvik i Stockholms län
20 - 22 april (internat)
25 - 27 maj (internat)
Marieborg Folkhögskola i Östergötland
27- 29 april (internat)
Sundsvall i Västernorrland
4 - 6 maj (internat)
Viskadalens Folkhögskola i Västra Götaland
2 - 4 mars (internat)
25 - 27 maj (internat)

Bli Samtalsledare och en i vårt gäng!
Vi söker dig som vill bli en av oss i gänget som leder vår studieverksamhet. Idag är vi ett 20-tal som hjälps åt att leda
medlemsutbildningar, träffar med nya medlemmar, argumentationsutbildningar och våra kurser.
Vi har stor verksamhet och erbjuder fler att vara med.
Det behövs inga förkunskaper utan du ska vara lämplig att leda samtal och låta andra växa. Materialet och
pedagogiska infallsvinklar får du av oss i gänget
Är du den vi söker, vill du bli en av oss?
Intresseanmälan: Sänd ditt intresse till studieombudsman carina.ring@socialdemokraterna.se

Argumentationsträffar
3 februari är det valupptakt för allmänna val 9 september, då är det bara drygt ett halvår kvar till EU-valet 2019
Nu är det dags att sätta sig in i våra politiska hjärtefrågor som tex: trygghet, jobb, integration, skola, sjukvård,
stadsbyggnad, miljö, infrastruktur…
Vi startar med fika och utbildningen är under 3 timmar
Du kommer att få fakta om vår politik, argument och praktiskt få öva dig att valarbeta.
Anmäl dig vi länken på föregående sida!

Förtroendevalda i partiorganisationen
Funktionsutbildningar våren 2018
Februari månad då sker årsmöten och förändringar i styrelserna. Vad är styrelsens uppdrag? Följa stadgar och hålla i
medlemsmöten? Hur fungerar styrelsearbetet? Vad gör jag i mitt uppdrag? Hur är rollen som medlemsansvarig tänkt?
Hur blir vi fler aktiva medlemmar? Hur får vi styrelsearbetet att bli effektivt och vad händer under valrörelsen? Nu
kan du bli tryggare i din roll som: • ordförande • sekreterare • kassör • studieorganisatör • medlemsansvarig •
pensionärsombud • ledamot •ersättare/suppleant
Anmälan: Kallelse till dessa sker direkt till styrelserna

Starta en studiecirkel 3+3+3
All studieverksamhet sker tillsammans med ABF. Att starta en studiecirkel är lätt
Minst 3 personer som träffas 3 gånger under 3 studietimmar = en studiecirkel. Så enkelt är det!
För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste det vara minst 3 träffar och sammanlagt 9 studietimmar. (en
studietimme är 45 minuter). Det måste vara tre personer närvarande vid varje träff, varför vi rekommenderar att man
helst är 4–5 personer när man startar en cirkel. Det finns i princip inget maxantal när det gäller
träffar eller deltagare. Ni kontaktar Reza Talebi eller Kamil i god tid innan ni startar och gör upp en studieplan

Kostnader
ABF svarar för kostnader när det gäller material/litteratur, och kan även hjälpa till med eventuella andra kostnader
som cirkeln har t ex för lokal, medverkande, studiebesök etc. Detta diskuteras med
våra kontaktpersoner

Kontakt med ABF
Reza Talebi 031-774 31 32 reza.telebi@abf.se
Kamil Sha-Mohammed 031-774 31 33 kamil.sha-mohammed@abf.se

Anmälan till studier:
Sker via studiehemsidan från 15 januari
Det går ut påminnelse via vårt E-medlemsbrev om vi har din epost

Kontakt
Hör gärna av dig om du vill fråga om studier eller ha stöd med att komma
igång, tveka inte att höra av dig
Carina Ring, Studieombudsman.
carina.ring@socialdemokraterna.se
031- 339 63 02

Telefon: 031-339 63 00
Epost: info.goteborg@socialdemokraterna.se
Järntorget 8, Göteborg

Socialdemokraterna i Göteborg, Box 7313, 402 36
Göteborg

(Lunchstängt måndag till fredag, 12:00-13:00)
Måndag 08:00-17:00
Tisdag 08:00-17:00
Onsdag 08:00-19:00
Torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-16:00

All information i det här häftet finner du även på
vår nya hemsida:
www.socialdemokraternagoteborg.se.
Facebook: Socialdemokraterna i Göteborg
Instagram: sigoteborg
Twitter: @SGoteborg

