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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
Tjänstemännens socialdemokratiska förening är en förening i Göteborg som samlar högutbildade 
löntagare med socialdemokratiska värderingar. Föreningen bildades 1958 och är i dag en av de 
större i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Många av våra medlemmar är fackligt aktiva. 
Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar, med mera och arbetar målmedvetet för att föra 
fram medlemmarnas synpunkter såväl inom som utanför Socialdemokraterna. 

Medlemstal 
Vid årets slut hade Tjänstemännens socialdemokratiska förening 133 medlemmar. 

Styrelse 
Styrelsen hade under 2021 följande funktionärer: 

Ordförande: Jimmy Sand 

Kassör: Johannes Hulter 

Ledamöter: Annika Hansson, Elisabeth Hulter, Erik Vestin 

Suppleanter: Josef Akar, Arvid Kästel 

Första maj-ansvarig: VAKANT 

Studieansvarig: Jimmy Sand 

Medlemsansvarig: Erik Vestin 

Revisorer 
Ordinarie: Sven Ahlinder, Hanna-Kari Andersson 

Suppleanter: Birgitta Adler, Leif Blomqvist 

Valberedning 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (sammankallande), Frida Tall 

Kongressombud 
Föreningens delegation till Göteborgs partidistrikt utgjordes av följande personer: 

• Ordinarie: Jimmy Sand, Erik Vestin, Johannes Hulter, Elisabeth Hulter, Annika Hansson, 
Josef Akar, Arvid Kästel och Birgitta Adler. 

• Ersättare: Hanna-Kari Andersson, Ruben Malmström, Kennet Hammerstrøm, Dennis 
Day, Carl Styvén och Tommy Lindfors. 



 
Tjänstemännens socialdemokratiska förening 
Göteborg, den 3 februari 2022 
 
 

 
 

2 (av 3) 
 

 
Verksamhet 
Årsmöte och medlemsmöten 
Föreningens årsmöte hölls den 28 februari. Under året anordnades fyra medlemsmöten, vilka på 
grund av gällande restriktioner med anledning av Coronapandemin hölls via Zoom: 

• 31 mars: Diskussion med föreningens ombud inför distriktsårskongressen. 
• 12 maj: Nomineringsmöte för ombud till höstens nationella partikongress. 
• 1 september: Diskussion med anledning av Stefan Löfvens avgång som partiledare. 
• 23 november: Nomineringsmöte inför 2022 års listor till kommun, region och riksdag. 

Sociala aktiviteter 
När Coronarestriktionerna lättade under hösten bjöd föreningen in till pubkvällar, där nya och 
gamla medlemmar samt intresserade kunde träffas och prata. Dessa hölls vid tre tillfällen på 
Bishop Arms Järntorget andra torsdagen varje månad med början i oktober. 

Samverkan med andra föreningar 
Föreningen ingår i ett nätverk av socialdemokratiska tjänstemannaföreningar i Göteborg, 
Helsingborg, Uppsala, Västerås och Stockholm. I samarbete med dessa anordnades ett antal 
tematiska samtal via Zoom, där de medverkande föreningarna turades om att hålla i det: 

• 10 mars: Föreningen i Uppsala bjöd in Emma Tjärnback, utredare på Unionen, att tala på 
temat ”AI och arbetsmarknaden”. 

• 28 april: Vår förening bjöd in Marcus Larsson, tankesmedjan Balans, att tala på temat 
”Marknadsskolan – så förstör den det svenska skolsystemet och våra barn”. 

• 2 juni: Föreningen i Uppsala bjöd in Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges 
ingenjörer, att tala på temat ”Facklig politik”. 

• 8 juni: Centralbyråkraterna, föreningen i Stockholm, bjöd in civilminister Lena Micko att 
tala på temat ”Staten i pandemins svallvågor”. 

Med anledning av den kommande nyutgåvan av Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, som 
volym fyra av S-akademikers skriftserie, planerade föreningen den 19 maj ett Zoomsamtal om 
Rudolf Meidner tillsammans med S i Centrum och GSHF (en uppföljare till tidigare föreläsningar 
om Nils Karleby och Ernst Wigforss under vinjetten Socialdemokratiska klassiker i vår tid). 
Särskilt inbjuden gäst var Lars Ekdahl, professor i historia som bland annat skrivit en Meidner-
biografi i två band, men samtalet fick dessvärre ställas in på grund av sjukdom. 

Föreningens ordförande medverkade i ett panelsamtal under Arbetarrörelsens forskarnätverks 
årsmöte den 14 april, där han presenterade föreningens verksamhet och historiska bakgrund. 

Föreningens ordförande är ledamot i Göteborgs partidistrikts facklig-politiska utskott och har 
deltagit i dess möten under året, när förhinder inte har förelegat. 
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Föreningen har också deltagit med en delegation om 8 ombud vid Göteborgs partidistrikts 
kongresser, digitalt två tillfällen under våren (årskongress 10 april och extrakongress för 
motionsbehandling 17-18 april) samt en gång på plats i Eriksbergshallen (höstkongress 20-21 
november). Extrakongressen antog i huvudsak föreningens motion om ekonomisk politik. 

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

Föreningen har gett ut sju nummer av medlemsbladet Lotsen. Två avsnitt av Lotsenpodden har 
spelats in och publicerats på plattformar som Spotify och Google Podcasts. 
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