
Studieinformation
I partidistriktets studieplan hittar du mål, strategier 
och planerad verksamhet. Alla aktuella studiedatum 
och ansvariga ombudsmän hittar du på regionens 
webbsida. Ladda gärna ner studieplanen och läs mer 
där. Här följer en kort sammanfattning. 
 
Medlemsstudier 
Alla datum för medlemsstudier hittar du på regio-
nens hemsida. Vi erbjuder idag centrala intro-utbild-
ningar varje månad, grundläggande medlemsutbild-
ning del 1 och 2, fördjupningskurs, återträffar samt 
politiska kurser och möten.
 
Målgrupp för våra medlemsutbildningar är nya med-
lemmar och medlemmar som vill fördjupa sig i vår 
historia, ideologi, politik och organisation. 
 
Ledarskapsutbildningar 
Från 2019 kommer partidistriktet under våren och 
hösten genomföra utbildningar i grundläggande soci-
aldemokratiskt ledarskap. Datum kommer fastställas 
och läggas ut på vår hemsida under januari och vi 
kommer återkomma särskilt med information till er 
när detta är klart. 
 
Under året kommer också samtliga gruppledare i 
våra parlamentariska församlingar att få en grund-
läggande gruppledarutbildning.
 
Samtliga styrelser i partidistriktet kan om dom vill 
tillsammans med expeditionen genomföra en styrel-
seutbildning, hör av dig till din ansvariga ombuds-
man för mer information.
Målgrupper för våra ledarskapsutbildningar är samt-
liga medlemmar med ledaruppdrag. Vi ska bygga en 
starkare och bättre organisation och du som är vald 
bör genomgå en ledarskapsutbildning. 
 
EP-val och övriga politiska utbildningar 
Ett studiematerial ska vara klart och läggas på vår 
studieportal under vecka 5. Partidistriktet erbjuder 
från februari ett mötespaket till varje krets med en 

möjlighet att få finansiering för en lokal, gäst eller 
något annat som gör mötet spännande och roligt. Så 
snart listan med kandidater är presenterad kommer 
vi också att kunna samordna kandidater med bak-
grund i vårt partidistrikt att delta i önskad studie-
verksamhet. Mailaivar.forstadius@socialdemokra-
terna.se För mer information. 
 Partidistriktet har i sin verksamhetsplan för 2019 
pekat ut sjukvårdspolitik och miljö- och klimatpo-
litiken som områden där partiet ska fokusera och 
återkomma i ett utvecklingsarbete. Vi har därför 
beslutat att under hösten återkomma med samman-
hållna föreläsarpaket / mötespaket (ett erbjudande 
med föreläsare, lokal och viss möjlighet till mark-
nadsföring) till kretsarna. Mer information kommer 
inför höstens verksamhetsplanering. 
 
Studiefond
VI har från 2019 öppnat upp en studiefond där för-
eningar (och i andra hand kretsar och utskott) kan 
söka medfinansiering för studieinsatser. Vi kommer 
att bedöma ansökan utifrån våra tre huvudsakliga 
verksamhetsmål: vi ska bli fler medlemmar, vinna 
Stockholmarnas förtroende och göra roligare verk-
samhet. När du skriver ansökan vill vi att du ska 
samverka med ABF-Stockholm och gärna ytterliga-
re någon folkrörelse, ansökningar skickas till mia.
malmgren@socialdemokraterna.se VI behöver minst 
fyra veckors framförhållning för att klara bereda och 
fatta demokratiska beslut. 
 
Viktiga länkar 
Datumplan för partidistriktet:
https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/ 
 
Partiets studieportal  
(material / utbildningar / nyheter) 
https://socialdemokraterna.abf.se
 
ABF Stockholm 
https://abfstockholm.se
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