Här är din förening!
Välkommen! Du har blivit medlem i _________________________
Din ordförande är ________________________________________
och kontaktuppgifter till denne är __________________________
Du får fortlöpande information om föreningens aktiviteter, men
mycket information finns också att hitta på Socialdemokraterna i
Jönköpings hemsida och Facebook-sida. Dem finner du här:

t www.socialdemokraterna.se/jonkoping
7 Socialdemokraterna i Jönköping
Dessutom finns också ett instagram-konto, det hittar du här:

6 s_jonkoping

MEDLEMSUTBILDNING STEG 1!
Som medlem i Socialdemokraterna har du rätt till en medlemsutbildning! Den är en bra start på ett partimedlemskap, under ett
antal kvällar lär vi oss gemensamt mer om Socialdemokraternas
politik, historia och organisation.
Utbildningen genomförs fyra gånger per år, du kommer som ny
medlem bli erbjuden denna utbildning inom kort och vi hoppas
du tar chansen och deltar!
Om du vill lära dig mer finns det möjlighet att delta på både steg
2 och steg 3. Hör av dig till expeditionen för mer information.
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VARMT VÄLKOMMEN!

FORMA DITT MEDLEMSKAP

Vi hälsar dig varmt välkommen till Socialdemokraterna i Jönköping!
Du står inför en spännande start på ett engagemang tillsammans
med oss och övriga närmare 1 400 medlemmar här i Jönköping!

Inom Socialdemokraterna i Jönköping finns det flera olika sätt
att engagera sig på. När du blev medlem placerades du i en
förening antingen utifrån var du bor eller i den förening du själv
aktivt valde.

Du kommer att få flera inbjudningar av oss, allt från information
om aktiviteter från din förening till träffar för nya medlemmar
och inbjudan till att delta på Socialdemokraternas medlemsutbildning, men här vill vi som ledning för Socialdemokraterna i
Jönköping hälsa dig välkommen.
Vi lever i en spännande tid med stora utmaningar, och det är
bara tillsammans som vi kan skapa lösningar för såväl dagens
som framtidens behov. Och det är till detta som vi nu påbörjar
vår gemensamma resa. Vi lever i
ett samhälle som törstar efter jämlikhet. Som kräver högre ambitioner
för skolan och en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Det, och så mycket mer, är socialdemokratin svaret på. Och det,
och så mycket mer, löser vi tillsammans.

Ordförande och kommunalråd		

Utöver de geografiska föreningarna finns det också fackliga sföreningar eller föreningar för kvinnor, ungdomar och studenter.
Det finns också särskilda föreningar för troende socialdemokrater
eller för dig som är HBT-person.
Oavsett hur du vill engagera dig finns inom oss flera möjligheter.
Du kan aktivt välja, eller stanna i den förening du blivit placerad
i. Du kan också vara medlem i flera föreningar!
Alla förändringar kring detta får du hjälp av expeditionen att
lösa. Kontakta dem, så får du veta mer om den socialdemokratiska kartan över Jönköpings kommun!

Så återigen, varmt välkommen.
Du behövs!

Ilan De Basso			

I Jönköping finns det mer än 30 olika föreningar, varav 20 stycken är geografiska. Medlemmar där bor eller har bott i området
och de sträcker sig från Gränna i norr till Månsarp i söder. Inne i
Jönköping finns flera olika föreningar beroende på vilket del du
bor i, från Öxnehaga till Bymarken. Du kan välja vilken geografisk
förening du vill, du behöver inte själv bo i området.

Expeditionen når du på telefonnummer 036-71 81 22 eller
mailadress jonkoping@socialdemokraterna.se.
Mona Forsberg

Vice ordförande och kommunalråd

Har du några frågor är du alltid välkommen att vända dig till
expeditionen! Vi finns på Residensgatan 1 i Jönköping!

