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Tjänstemännens socialdemokratiska förening 

Verksamhetsberättelse 2020 
Styrelse 
Styrelsen hade under 2020 följande funktionärer: 

Ordförande: Erik Vestin 

Kassör: Johannes Hulter 

Ledamöter: Annika Hansson, Elisabeth Hulter, Jimmy Sand 

Suppleanter: Josef Akar, Arvid Kästel 

Första maj-ansvarig: Erik Vestin 

Studieansvarig: Erik Vestin 

Medlemsansvarig: Jimmy Sand 

Revisorer 
Ordinarie: Sven Ahlinder, Hanna-Kari Andersson 

Suppleanter: Birgitta Adler, Leif Blomqvist 

Valberedning 
Viktoria Tryggvadottir Rolka, Asbjørn Hanssen (utträdde ur partiet i oktober) 

Medlemstal 
Vid årets slut hade Tjänstemännens socialdemokratiska förening 133 medlemmar. 

Möten och annan verksamhet 
Föreningens årsmöte började den 23 februari, och avslutades 24 mars, då den ekonomiska 
berättelsen hunnit färdigställas (förenad på grund av krångel med tillgång till kontot). 

• 21 april: Medlemsmöte för att diskutera och följa upp föreningens program för 
organisatorisk förändring i partiet 

• Föreningen medverkade även med eget kampanjande på Facebook under årets digitala 
första maj-firande. 

• 6 maj: Föreningen deltog i Zoom-möte med Tjänstemannaföreningen i Uppsala, där 
Håkan Tribell från Handelskammaren i Uppsala/Stockholm talade. 

• 20 maj: Föreningen medverkade i partidistriktets möte om sjukvården och Coronakrisen, 
som leddes av Cecilia Dahlman Eek och Viktoria Tryggvadottir Rolka 

• 2 juni: Några av föreningens medlemmar medverkade i S i centrums workshop om 
motionsskrivande. 

• 3 juni: Ordförande Erik Vestin föreläste på ett möte med Tjänstemannaföreningen i 
Uppsala under rubriken ”Socialdemokratins nedgång i Europa”. 

• 3 september: Motionsmöte över Zoom. 
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Under hösten anordnade föreningen en serie Zoom-möten tillsammans med Socialdemokratiska 
föreningen och S i centrum, under namnet Socialdemokratiska Zoom-serien, där varje möte 
innehöll en föreläsning och en kort diskussion med en inbjuden gäst. Den hade följande 
sammankomster: 

• 23 september: Lawen Redar, partiets kulturpolitiska talesperson om socialdemokratisk 
kulturpolitik 

• 15 oktober: Maja Fjaestad, statssekreterare i socialdepartementet om teknikpolitik 
• 21 oktober: Payam Moula, redaktör för Tiden, om post-liberal socialdemokrati 
• 28 oktober: Ulrika Lorenzi, om välfärden under Covid-19 
• 26 november: Aksel Braanen Sterri, norsk filosof och socialdemokrat, om 

RadicalxChange 
• 15 december: Elisabeth Lindberg, doktorand i ekonomisk historia, om de 

socialdemokratiska finansministrarna 

Utöver detta har Arvid Kästel genomfört en studiecirkel om den nya idéströmningen 
RadicalxChange, tillsammans med sex andra föreningsmedlemmar. 

Föreningen har också deltagit med en delegation vid Göteborgs partidistrikts 
kongressammankomster över Zoom, två gånger under året. 

S-akademikers skriftserie har inte hunnit med någon utgivning i år, men arbete med en nyutgåva 
av Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen har pågått. 

Föreningen har även gett ut fyra nummer av medlemsbladet Lotsen. 
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