
Motioner på verksamhetsplanen 

 

Medlemsenkät 

Anton Wendt 

Medlemsenkäten är ett bra verktyg men den mister en del av sitt syfte om den inte fylls i av 

merparten av medlemmarna. På grund utav det stora antal arbetstimmar som läggs ned på 

att få medlemmarna att fylla i en ny enkät anser jag det vara en felprioritering att uppdatera 

den varje år. Samtidigt är det viktigt att nya medlemmar fyller i enkäten. Jag yrkar på 

följande ändring: 

Att på rad 41 ersätta nuvarande formulering med:  

“Nya medlemmar ska få medlemsenkäten skickad till sig och uppmanas att svara på den.” 

 

Miljonprogramsområden 

Anton Wendt 

Varför ska vi nå nya medlemmar just i Rosengård och Lindängen och inte i Kroksbäck eller 

Nydala? Jag håller med om att vi måste nå nya medlemmar och organisera oss bättre i 

miljonprogramsområdena. Jag inser också att det kan vara bra att ha ett par fokusområden. 

Om det inte finns någon analys av i vilka områden vi ska börja tycker jag inte heller att vi ska 

peka ut några områden i verksamhetsplanen. Jag yrkar på följande ändring: 

Att på rad 160 ersätta nuvarande formulering med:  

“Under 2023 ska större resurser läggas på att nå nya medlemmar i 

miljonprogramsområdena”. 

 

Organisatörsutbildning 

Anton Wendt 

Att utbilda organisatörer är viktigt ur många aspekter. Det är extra viktigt nu när 

medlemstillströmningen varit hög. Organisatörsutbildningar är något jag tycker 

partiföreningen ska genomföra 2023 (och alla andra år). Antingen själva eller tillsammans 

med exempelvis Zetkin. Jag yrkar på följande tillägg: 

Att på lämpligt ställe under avsnittet studier på rad 214 lägga till ett stycke om 

organisatörsutbildningar. 

 

Årliga arrangemang 

Anton Wendt 

Årliga arrangemang är viktiga för att föra ut vår politik och för att stötta rörelser som står oss 

nära och det är något jag tycker att vi ska fortsätta med. Jag tycker dock att det är en 

felprioritering att styrelsen ska utse en särskild arbetsgrupp till alla de 15 arrangemang som 

står med då styrelsens tid behövs till mycket annat också. Om ett utskott eller en grupp i 

partiföreningen vill ha ett arrangemang för att uppmärksamma någon av dagarna så är mitt 

förslag inget hinder mot det. Till de stora arrangemangen tycker jag att det behövs en av 

styrelsen utsedd arbetsgrupp. 

 

I första hand yrkar jag att avsnittet årliga arrangemang på rad 429 ändras så att endast 8 

mars, 1 maj och 9 november finns kvar. 

 

I andra hand yrkar jag att texten på rad 430 ersätts med:  

“Styrelsen ansvarar för att följande dagar uppmärksammas.“ 

 


