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Alf Svensson – hedersordförande 

Rapport från rikstinget:  

Utred Nato-medlemskap, 
låt elever överklaga betyg 

och stärk 
familjerådgivningen 

 
Till stående ovationer 
utnämndes Alf 
Svensson till 
hedersordförande för 
Kristdemokraterna.  
- Tack för de varma 
orden. Tack för 
utnämningen. Jag är 
hedrad över att jag 
fått vara företrädare 
för idéer som lyft 
demokratin och som 
står för människors 

254 motioner och en 
proposition om barn och ungas 
uppväxtvillkor med 40 förslag 
debatterades under 
Kristdemokraternas riksting i 
Karlstad. Många viktiga beslut 
som kommer ligga till grund för 
vad partiet kommer att driva i 
valrörelsen och i nästa 
mandatperiod fattades av 
rikstinget. Ett av de förslag som 
väckte stor debatt var rätten för 
elever att kunna överklaga sina 
betyg. Partistyrelsen föreslog 
att partiets hållning skulle 
ändras så att betygen inte skulle 
gå att överklaga, men en sådan 
ändring sa ombuden nej till och 
partiet kommer fortsätta driva 
förslaget att betyg ska kunna 
överklagas. Rikstinget beslutade 
också att bifalla partistyrelsens 
förslag om att verka för en 

förutsättningslös 
utredning om fördelarna 
och nackdelarna med 
Nato-medlemskap.  
- Vad tjänar våra intressen 
bäst när det gäller att 
bibehålla fred och 
säkerhet, och vilka 
kostnader medför det? 
Med Rikstingsbeslutet kan 
vi förorda en bred 
parlamentarisk utredning, 
sa Göra Hägglund. 
Rikstinget beslutade också 
att jobba för att stärka 
kommunernas 
familjerådgivning, för att 
de på ett naturligt sätt ska 
finnas tillgänglig för 
familjer som behöver stöd. 
Ett led i att göra Sverige till 
världens bästa land att 
växa upp i. 

Carlson ny i partistyrelsen 

Jönköpings distrikt stärker sitt inflytande i 
partistyrelsen. Under rikstinget valdes 
Andreas Carlson in i partistyrelsen som ny 
ledamot.  
-Vi kristdemokrater har ett viktigt år framför 
oss och jag ser fram emot uppdraget och 
hoppas kunna bidra, säger Andreas Carlson. 
Göran Hägglund och Maria Larsson 
omvaldes till partiordförande respektive 1:a 
vice partiordförande. Stefan Attefall fick flest 
röster i valet av ledamöter till partistyrelsen. 
- Jag är otroligt glad över det stora stöd som 
ombuden visat för mig, säger Stefan Attefall. 

lika värde, sa Alf Svensson 
när han rörd tackade för 
utnämningen  
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Hjälp till att fylla 
valfonden 

Du väljer själv hur mycket du vill ge 
varje månad.  2/3 går till distriktet och 

1/3 till lokalavdelningen. Ordna en 
regelbunden avsättning till BG-konto 
140-2569 eller kontonummer 1211-
0313056 (Danske Bank). Märk din 

insättning med namn och 
lokalavdelning. Vill du vara anonym 

räcker det med lokalavdelning. 

Tema för höstkampanjen: 

Hur får du ihop det? 

Det finns en period i livet då man har ont 
om tid men mycket att göra. Vi kämpar 
för att få ihop det och för att räcka till. 
Arbete, vardagsståhej, barn, familj, 
vänner och fritidsintressen. Detta kan 
leda till en stress som påverkar både 
vuxna och barn. Vi har därför bestämt 
oss för att göra allt vi kan för att 
underlätta vardagen för så många 
familjer som möjligt. 

På gång i lokalavdelningen 

16 november Jönköpingsdistriktets höststämma i Nässjö 
8 december Glöggkampanj på sta’n. 
2014 Nomineringsstämma 
 Vitsippspriset 
 Årsmöte 
 Två valrörelser! Inför valen behöver vi alla 

hjälpas åt med det vi kan. Tala med Torbjörn 
Eriksson (073-6849828) om vad du kan bidra 
med. Tillsammans går vi framåt! 

Styrelsemöten 4 november 
Gruppmöten 11 november, 9 december och 13 januari. 
 

Äntligen familjecentral! 

Nu har landstinget äntligen tagit det sista beslutet som 
krävs för att byggandet av en familjecentral ska kunna 
påbörjas i Värnamo. Kristdemokraterna som drivit på i 
frågan både på kommunal- och landstingsnivå är nöjda 
över att allt nu är klart. 
  

Välkommen till höstfest! 
Fredagen den 15 november klockan 18 är det höstfest på 
Luddö källa. Andreas Sturesson, kommunalråd i Jönköping , 
och Hannah Ekeroth Sturesson, pressekreterare hos Göran 
Hägglund, talar och Bernt Olsson spelar piano. Som vanligt 
kan vi förvänta oss spännande lotterier och ljuva bakverk. 
 

 


