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Kallelse

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE
12 februari kl.18.00 på Renströmmen
Program

Kl. 18:00
Ordförande Niclas Clarén och kommunalråd 		
		Eva-Britt Sjöberg hälsar välkommen.
		
Servering till självkostnadspris
Kl. 19:00
Charbél Gabro, nominerad till årets talare 2018,
		
föreläser om temat ”Integrera Flera, hur 			
		
inkluderande är politiken?”.
		
Läs mer på nästa sida!
Kl. 20:00
Därefter årsmötesförhandlingar

Information och anmälan

Anmälan senast 4/2 till elvira.wibeck@kristdemokraterna.
se, glöm inte att ange ev. behov av specialkost
Årsmöteshandlingar delas ut på årsmötet. Handlingarna
finns i Rådhuset från och med 28 januari. Önskar du att få
dem tidigare eller digitalt kontaktar du vår politiska sekreterare
Elvira Wibeck.

LYSSNA PÅ GABRO 11 FEBRUARI
Jalla, integrera flera

”Om Syrien är hans födelseland och Sverige
hans uppväxtland – vilket är då hans hemland?”
#Flykt - Flyktingvåg som under de senaste åren strömmat genom Sverige
har ställt många verksamheter inför stora utmaningar - men också utmärkta
möjligheter. Många nyanlända må i dag ha etablerat sig i sina kommuner
men ännu saknas viktiga delar i vardagen för ett integrerat
och välfungerat liv.

Hur inkluderande

är er verksamhet?
Charbél Gabro kommer själv från en tung uppväxt
präglad av utanförskap och kulturkrock. Därav syftar
föreläsningarna till att öka förståelsen kring bemötandet och inkluderandet av
människor på ﬂykt. Det är en djupdykning i vad nyanlända genomgår vid just
ﬂykt, dess första tid i Sverige och om anpassningen till nya strukturer, normer
och sociala koder.

Charbél har arbetat med ungdoms- och integrationsfrågor i över ett
decennium. Hans erfarenhet av socialt arbete i Sverige, samt med
människor på ﬂykt på den grekiska ön Lesbos har nu förpackats till diverse
föreläsningar. Hans främsta styrka är hans förmåga att nyttja sin svenska
samt arabiska kultur och dra paralleller dem emellan. Riksmedia, däribland
Sveriges Television, har vid ett ﬂertal tillfällen både uppmärksammat och
hyllat Charbéls integrationsarbete.
Vill ni ha kunskapshöjande utbildning/föreläsning och färdas igenom en
tänkvärd, sorgsen, humoristisk men också hoppingivande resa för att skapa
ett varmt bemötande istället för att, av okunskap och rädsla, välja bort nya
medborgare?
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar, föreläsningar samt workshops för
både chefer, medarbetare, personal, elever och föräldrar.
www.integreraflera.se
info@integrereaflera.se
0707-508058

NYA FÖRTROENDEVALDA

Fr.v: Mattias Mattias Hubner, Elvira Wibeck, Tomas Tekmen, Eva-Britt Sjöberg, Eva Moberg, Isa Isa, Jenny
Lisiderius och Niclas Clarén utgör tillsammans den nya Kommunfullmäktigegruppen.

Efter valet i september konstaterade vi att Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
utökades med 1 ledamot och 1 ersättare och därmed består gruppen av 5 ordinarie
ledamöter och 3 ersättare. Glädjande med ett nytt gäng som kommer leda Kristdemokraternas arbete i Kommunfullmäktige och kommunen.
Den nya mandatperioden innebär även nyvalda förtroendevalda i kommunens nämnder,
bolagsstyrelser och stiftelser mm. Här följer en listan på Kristdemokraternas nyvalda
representanter:i nämnderna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden: Eva-Britt Sjöberg (ordförande) och
Justin Hakizimana (ersättare)
Byggnad- och miljöskyddsnämnden: Tomas Tekmen (vice ordförande) och Anders
Drottja (ersättare)
Kommunfullmäktiges valberedning: Niclas Clarén (ledamot)
Kommunstyrelsen: Eva-Britt Sjöberg (ledamot)
Kultur- och fritidsnämnden: Eva Moberg (ersättare)
Socialnämnden: Isa Isa (ledamot)
Samhällsplaneringsnämnden: Jenny Lisiderius (ersättare)
Tekniska nämnden: Anna Bäck (ledamot)
Utbildningsnämnden: Claes Nilsson (ledamot)
Vård- och omsorgsnämnden: Erik Tingberg (vice ordförande) och Mattias Hubner
(ersättare)

En komplett lista på poster i kommunen som bemannas av kristdemokrater hittar du på
www.norrkoping.kristdemokraterna.se.

ANSLAGSTAVLAN
Vi efterlyser din mailadress!
För att enkelt kunna nå våra medlemmar med viktig
information och intressanta inbjudningar behöver vi era
mailadresser. På så vis sparar vi på miljön och ekonomin!
Om du inte brukar få mail av Kristdemokraterna men vill
ha det så beror det på att din mailadress inte finns med i
medlemsregistret.
Maila elvira.wibeck@kristdemokraterna.se så fixar hon till
det. Tack för hjälpen!

KDU är partiets ungdomsförbund där alla under 32
år och delar de kristdemokratiska värderingar är
välkomna att bli medlemmar. Undrar du vad KDU
har för
aktiviteter på gång eller
vill du bli medlem?
		
Kontakta Östergötlands
distriktsordförande
Samuel Holm på samuel.
holm@kdu.se.

KD Norrköping finns
såklart på Facebook, så
gå in och gilla vår sida!
Där kan ni följa arbetet
och hjälpa till att kommentera, gilla och dela
KD-förslag.
FACEBOOK
facebook.com/kdnorrkoping
HEMSIDAN
norrkoping.kristdemokraterna.se

Kalendarium
Januari
Lör 19/1 kl.9.30-15.30 Utbildningsdag om ideologi
			 mm för förtroendevalda och
			medlemmar
Mån 21/1 kl.17-18.30 Styrelsemöte, Rådhuset
Mån 21/1 kl.18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Mån 28/1 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige, Rosen
Februari
Lör 2/2
Heldag
Utbildningsdag för 		
		
förtroendevalda i Nässjö
Mån 11/2 kl.18-21
Årsmöte, Renströmmen
Mån 18/2 kl.17-18.30 Styrelsemöte, Rådhuset
Mån 18/2 kl.18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Mån 25/2 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige, Rosen
Mars
Lör 2/3
ca kl.10-15 Utbildningsdag om ideologi
		
mm för förtroendevalda och
		 medlemmar
Tors 7/3 kl.18-21
Framtidsbildarnas årsmöte,
Mån 18/3 kl.17-18.30 Styrelsemöte, Rådhuset
Mån 18/3 kl.18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Mån 25/3 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige, Rosen
Fre-lö 29-30/3 Heldagar KD-dagar i Örebro
April
Tis 23/4 kl.17-18.30 Styrelsemöte, Rådhuset
Tis 23/4 kl.18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Mån 29/4 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige, Rosen
Maj
Mån 6/5		
EUP-valrörelsen börjar
Mån 20/5 kl.17-18.30 Styrelsemöte, Rådhuset
Mån 20/5 kl.18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Sön 26/5 Heldag
Val till Europaparlamentet
Mån 27/5 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige, Rosen

*kommunpolitiskt gruppmöte, där träffas ledamöter av
kommunfullmäktige, nämnderoch styrelser för att diskutera
aktuell politik. 
Amälan till elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande: 		
Niclas Clarén
Kommunalråd:		
Eva-Britt Sjöberg
Politisk sekreterare:
Elvira Wibeck
Kristdemokraternas kansli i Norrköping:

0705-66 26 55
0767-62 03 53
0725-39 61 13
Kristinaplatsen 3

niclas.claren@kristdemokraterna.se
eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se
elvira.wibeck@kristdemokraterna.se
norrkoping@kristdemokraterna.se

