
Gnosjö Arbetarekommun 

Medlemsbladet 

Socialdemokraterna 

Andra året i rad anordnade Gnosjö Socialdemokratiska Arbetarekommun en resa till Bryssel och EU-
parlamentet. I år var det en grupp bestående av 19  entusiastiska Socialdemokrater från Gnosjö och grann-
kommunerna.  
 
Den 10 maj bar det i väg till Bryssel för att träffa Anna Hedh som sedan 2004 representerar de svenska 
Socialdemokraterna i EU-parlamentet. Syftet med besöket var att sprida kunskap om det europeiska sam-
arbetet. Under besöket samtalades det bl.a. kring frågor som berör EU:s gemensamma flyktingpolitik, fri-
handelsavtalet TTIP, Storbritanniens utträde ur EU och kvinnornas situation i de europeiska länderna.  
 
Ordförande/ 
Kari Parman 

På besök i Bryssel 

Kallelse till medlemsmöte på måndagen den 26/6 kl. 18:00 i våra lokaler på Regeringsgatan 5   
 
-På mötet kommer vårt budgetförslag att behandlas. 
 
/Styrelsen 

Juni 2017 

Medlemsmöte  



 
Det är kyrkoval på söndag den 17 september. Många är inte engagerade i kyrkopolitiken och kanske inte 
tror att deras röst har någon betydelse. Men det handlar om demokrati, värderingar och inte minst att 
hindra andra krafter att ta över. Det handlar också om det internationella solidaritetsarbetet och att vi soli-
dariserar oss med Kommunal som har många medlemmar inom Svenska kyrkan. 
 
Oavsett om man är kyrkligt engagerad eller inte är det viktigt för demokratin att man röstar i kyrkovalet 
och att man utnyttjar sin rösträtt. Vi Socialdemokrater tycker att det är viktigt vilka som styr i kyrkan.  
 
Många människor berörs av det som händer inom Svenska Kyrkan. Det är självklart att Socialdemokrater 
behövs inom denna rikstäckande organisation med så stort ansvar för kulturbyggnader, skogsegendomar 
och tusentals anställda. Socialdemokraterna står för viktiga värderingar som solidaritet, rättvisa och jäm-
likhet. Vi kommer att arbeta för att Svenska Kyrkan även i framtiden är en öppen demokratisk folkkyrka 
som tar ansvar i vårt samhälle.  

Kyrkovalet den 17 september 2017 

Från vänster: Bo Göran Härestrand, Ingela Mejenqvist Heikkilä, Egon Axelsson, Göte Stigemyr, Ruth Petersen, Camilla Karls-
son, Annie Fredriksen 

Våra kandidater på kyrkovalet 2017 i Gnosjö 
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