
den 19 februari 2019 

Tjänstemännens socialdemokratiska förening 

Verksamhetsberättelse 2018 
 

Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Jimmy Sand (ordförande), Erik Vestin (kassör), Annika Hansson, Anna Jivén, Petra Rönnholm, 
Christian Steingrüber (första maj-ansvarig) och Carl Styvén (medlemsansvarig). 

Medlemstal 
Vid årets slut hade Tjänstemännens socialdemokratiska förening 138 medlemmar. 

Medlemsmöten 
Föreningen har under året anordnat sex medlemsmöten: 

Mars – Cecilia Dalman Eek, vice ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset, pratade 
sjukvårdspolitik inför höstens val till regionfullmäktige. 

April – Örjan Nyström som skrivit förord och efterord till föreningens nyutgåva av Nils Karlebys 
bok Socialismen inför verkligheten berättade om denna teoretiker och hans relevans idag. 

Juni – Ann Towns och Lena Wängnerud, professorer i statsvetenskap, ledde en diskussion om 
sexuella trakasserier, könskultur och ojämställdhet, med anledning av #Metoo-uppropet. 

September – Lovisa Broström, universitetslektor i socialt arbete, berättade om forskningen om 
medelklassen med utgång från sin rapport för fackliga tankesmedjan Katalys. 

Oktober – Håkan Bernhardsson, ordförande i Momentum Sverige, berättade om en rörelse som 
startat i Storbritannien och nu kommit till Sverige för att flytta det politiska samtalet åt vänster. 

December – Föreningen diskuterade ett par programtexter om utbildningspolitik och 
organisationsutveckling som skickats ut på remiss inför partikongressen i Örebro den 22-24 mars, 
vilket resulterade i ett svar till partistyrelsen som också publicerades i medlemsbladet Lotsen. 

Idébildning och kommunikation 
Inom ramen för S-akademikers skriftserie, en bokutgivning som inleddes hösten 2017, gavs Nils 
Karlebys bok Socialismen inför verkligheten (original 1926) ut i varsamt språkbearbetad nyutgåva. För 
detta beviljades föreningen litteraturstöd från Statens kulturråd, ett välkommet tillskott i kassan 
som underlättar fortsatt bokutgivning. 

I oktober skickades första numret av Lotsen ut, ett medlemsblad med syfte att ge en orientering i 
den göteborgska socialdemokratin och bidra till en livaktig offentlighet inom rörelsen. Fram till 
årsskiftet hann fyra nummer skickas ut, två fyrsidiga nummer och ett åttasidigt temanummer med 
anledning av de rödgrönrosas valtekniska samverkan med den borgerliga alliansen. 

I oktober fick föreningens webbplats S-akademiker.se ny kostym och förbättrad funktionalitet. 

Valår 
Föreningen anordnade ingen egen verksamhet under valrörelsen, utan uppmanade medlemmarna 
att delta i aktiviteter under samordning från partidistriktet. 
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