Minnesanteckningar för välfärdskampanjens samordningsgrupp 130619
Närvaro: Theo Bodin, Peter Emsheimer, Maria Sundvall, Ida, Amanda, Nina, Jonathan,
Joakim
1. Theo Bodin valdes till mötesordförande
2. Maria Sundvall valdes till sekreterare.
3. Nina Magnusson valdes till justerare.
4. Nya städer och organisationer som anslutit sig
Umeå: Socialistiska sjuksköterskor. Kommunal tar beslut på nästa styrelsemöte.
Uppsala: Folkkampanjen bildades officiellt förra veckan. Kommunal och LO-kommittén
positiva till deltagande.
Göteborg: Asylrörelsen Göteborg har visat intresse för kampanjen. NEJ TILL EU med
nationellt.
5. Beslut om partiers roll i kampanjen
Mötet beslöt att anta Peter Emsheimers förslag som mailades ut 130618 med följande
ändringar:
-

Stycke 2 som inleds ”I våra egna medier…” stryks.
Början av stycke 4 ändras till: ”I lokala demonstrationer m.m….” (kursiverat ord
nytillkommet).

6. Produktion av kampanjmaterial nationellt
Det finns möjligheter att trycka stora mängder material billigt via Daniel i Skåne. Mötet
listade material som behövs eller önskas eller håller på att förberedas:
-

-

-

En argumentsamling med 18 myter om vinster i välfärden har tagits fram av Vinstfri
Välfärd i Göteborg. Format: vikt A4. Beslut att vi trycker upp det som ett nationellt
blad. Göteborgsgruppen har skickat ut sin ursprungliga version på remiss till oss andra
i samordningsgruppen och vill gärna ha feedback så snart som möjligt.
Flygblad finns på hemsidan. Vill vi ha en kampanjtidning (allt från mer omfattande till
en fyrsidig A3-broadsheet)? I Gbg finns möjlig redaktionsgrupp, vi ska kolla även i
Sth. Tryckkostnader ska kollas. Utifrån det beslut vid kommande möte.
Pins med kampanjens logga. Finns redan i liten skala, ska tryckas upp fler.
Affisch finns på hemsidan.
Flygblad med blank baksida för lokal anpassning ska finnas.
Önskemål om klistermärken

Theo lägger upp en beställningslista med allt material på hemsidan. Tar fram priser med hjälp
av Daniel. Theo skickar mail om detta till lokalgrupperna. Deadline för beställningar 10 juli.

När man gör beställningar ska det också finnas möjlighet att lägga till text för en ruta om
lokala evenemang.
7. Fundraising
Lokalgrupperna har fått vissa löften om ekonomiskt stöd från organisationer. Det är viktigt att
ta fram ett postgironummer snart, det verkar trovärdigare för dem som vill stödja oss. Ida
ordnar postgiro
Pengar som kommer in till kampanjen samlas först nationellt och betalas sedan ut till
lokalgrupperna. OBS! Viktigt att märka sina insättningar med stadens namn.
8. Övriga frågor
a. Stöduttalande för strejkerna inom kollektivtransporten
Arne Johansson hade skrivit ett förslag till uttalande. Mötet beslöt att ställa sig bakom
uttalandet som samordningsgrupp (däremot betonade flera deltagare att de inte kunde uttala
sig för hela den lokala gruppen). Arne uppmanades att redigera uttalandet så att det blev
kortare innan det skickades iväg. Förslag att stryka referensen till Amalthealinjen.
b. Talarturné
Gbgsgruppen vill gärna organisera detta. Nina skriver info om det på hemsidan.
c. Aktionsdag 15 augusti
Det fanns en fråga om hur det skulle tolkas. I t ex Uppsala kommer man att ha ett infomöte då
men en mer utåtriktad aktion 17.8 då en boll ska rullas genom stan (”Bollen är i rullning”…)
Vi såg inga problem med sådana lokala variationer av tiderna.
Det fördes också fram ett förslag om ”idéplank” på hemsidan, där idéer som den från Uppsala
kan lanseras. Theo ska lägga in det.
d. Info om kollision med Socialistiskt forum i Gävle 21.9.
Tydligen förs dock diskussioner om huruvida välfärdskampanjen skulle kunna ha aktiviteter
inom ramen för Socialistiskt forum.
e. Hemsidan
Det är viktigt att alla tar ansvar för att hemsidan uppdateras ofta så att det syns att kampanjen
lever och rör på sig. Theo påminde om att den inte bara ska ses som kampanjens ansikte utåt
utan att den är en blogg som bör användas som internt kommunikationscentra av kampanjens
aktivister. Både stort och smått kan skrivas och läggas upp.
Vid protokollet/
Maria Sundvall

