Verksamhetsberättelse
Sverigedemokraterna Skaraborg, verksamhetsår 2016.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen bestod av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Ledamöter – Hannyah Jörtoft (ordf), Magnus Harjapää (Vice), Jonas Eriksson (2:e vice),
Carolina Fischer Fors (Kassör), Helene Granbom Angerheim, Sebastian Zettersten, Anders
Forsberg (entledigad).
Suppleanter – Peter Björklund, Mikael Clarke, Hasse Nörgaard, Stefan Hallberg, Peter
Romlén, Vincent Andersson, Karl-Erik Holgersson.

Sammanfattning
Under året har vi främst arbetat för att
stödja och lära känna de mindre och
nystartade kommunföreningarna i
distriktet, utveckla samarbetet mellan
kommunföreningarna genom bl.a. möten
där kommunföreningsordföranden bjuds in
för att diskutera politiska och
organisatoriska frågor.
Vi har även tillsatt ett arbetsutskott samt en arbetsgrupp som avlastat styrelsen vid diverse
arrangemang. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten och det har helt klart varit
ett år med mycket aktivitet som vi nu lagt bakom oss!

Medlemsantal
Sverigedemokraterna nationellt ökade under föregående år med 1296 medlemmar.
Sverigedemokraterna Skaraborg stod för hela 6.41% av den ökningen och ökade från 646 till
727 medlemmar.
Distriktet består nu av 74% män och 26% kvinnor varav 9.5% är under 30år, 54% är mellan
30 och 60år och 36,5% som är över 60år.

Kandidater
I valet 2014 fick vi från Skaraborg 3 mandat i regionfullmäktige och i dagsläget har vi hela 45
godkända kandidater till regionvalet 2018, det råder inga tvivel om att vi kan hantera både
en och två fördubblingar.
Till distriktets olika kommunfullmäktigeförsamlingar fick vi i skaraborg hela 59 mandat, i
skrivande stund har vi 62 godkända kandidater.
Kandidatrekryteringen kommer att pågå fram till 1 december 2017 och behovet av fler
kandidater är stort.
Från skaraborg har vi även 27 godkända kandidater till kyrkofullmäktigeförsamlingarna samt
24 godkända kandidater till stiftsfullmäktige inför årets kyrkoval.

Politiska aktiviteter
Vi har arrangerat 5 kandidatinformationsträffar i olika kommuner.
Vi valde ut och skickade de tre regionpolitiker med högst närvaro på sina regionuppdrag till
partiets kommun och landstingskonferens.
Hannyah Jörtoft har deltagit på samtliga DO-möten i stockholm, vid ett tillfälle har även
Magnus Harjapää deltagit.
Vi har haft SPF på besök i distriktsstyrelsen för att diskutera viktiga äldrefrågor.
Presidiet har gjort ett verksamhetsbesök på mjölkgården Bergs Prästgård tillsammans med
Anders Forsberg, Jimmie Åkesson samt representanter från LRF.

Föreläsningar och utbildningar
Vi inledde verksamhetsåret med en utbildning om sverigedemokraternas föreningsarbete.
Under året har vi även haft en föreläsning inför valet 2017 och 2018 med Caroline
Nordengrip och gästats av Tomas Branberg som talat om konsten att skriva insändare och
debattartiklar m.m.
Vi har för första gången arrangerat en lokal utbildningshelg med inbjudna riksdagsledamöter
som föreläsare samt utbildningar kring det politiska arbetet som riksombudsmännen
Caroline Nordengrip och Anders Ohlin höll i.

Sociala aktiviteter
Distriktet har hållit öppet hus vid 5 tillfällen i olika kommuner i samband med
kandidatinformationsträffarna.
Distriktets styrelse, valbredare och revisorer har samlats på kurorten mösseberg över en
gemensam middag.
Vi arrangerade ett mycket uppskattat julbord den 10 december för alla våra medlemmar där
vi hade gäster från riksdag, region, sd-kvinnor, ungsvenskarna m.m.
Sist men inte minst avrundade vi året med ett medlemsmöte där vi fick ett peppande tal av
vår partiledare Jimmie Åkesson!
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