Studier Stockholms AK
Studieplan 2019

Studier i Stockholms partidistrikt

Vår vision är att vara Stockholms starkaste politiska folkrörelse. För att nå detta
behöver vi öka kunskapen om politik, ideologi och organisation. Studiearbetet i
partidistriktet syftar till att nå visionen och våra mål.
Studieplanen för Stockholms partidistrikt är en bilaga till verksamhetsplan och
budget och uppdateras varje år. I planen förklaras struktur, strategi, mål och
verksamhet.
AKs verksamhetsmål
• Fler medlemmar
• Ökat förtroende för Socialdemokraterna bland stockholmarna
• Roligare partiverksamhet som når fler
Stockholms studiemål 2018
• Minst 90 procent av deltagarna i AKs studieverksamhet ska vara nöjda efter genomförd
utbildning*
• Alla nya medlemmar får erbjudande om att gå en introträff och medlemsutbildning inom 48
timmar
• 50 procent av alla nyvärvade medlemmar genomgår en introträff, alternativ en
medlemsutbildning del ett
• Samtliga kretsar och utskott genomför studieaktiviteter under 2019
• Minst hälften av våra föreningar genomför studieaktiviteter under 2019
Strategiska val 2019
• Studierna samordnas med kampanjer och övrig organistionsutveckling
• Studierna genomförs i samverkan med ABF och Stockholms läns PD i den omfattning som är
möjlig
• Informationsstrukturen utvecklas och rekrytering av deltagare säkerställs (webb, fb,
nyhetsbrev samt direkt till nyckelpersoner)
•

Partidistriktet stärker kretsar och föreningars studieorganisatörer

•

Studierådet tar ett utvecklingsansvar gemensamt (utgörs av kretsarnas och utskottens
studieorganisatörer och samlas minst 4 gånger för att ta ett strategisk utvecklingsgrupp kring
studier i hela distriktet) för att bygga kunskapen om studieorganisering stark i hela
partidistriktet

•

Handledarlaget utvecklas och alla studier som partidistriktet står värd för ska bidra att hålla
organisationen fri från diskriminering, rasism eller andra negativa uttryck och syfta till att nå
vår gemensamma vision och våra högt ställda mål

•

Studieplanen styr partidistriktets studieverksamhet, under 2019 ska partidistriktet också
stödja föreningar och kretsar att genomföra egna studieinsatser på olika vis

* Varje kurs utvärderas genom digital enkät. Vi mäter nöjdhet och utveckling hos deltagarna.

Medlemsutbildning

Med medlemsutbildningar menas introträff, del 1, del 2 och del 3 (tredje delen av
grundutbildning genomförs centralt) samt vår egen fördjupningsutbildning. Mer
information om innehåll publiceras på distriktets hemsida.
Utbildningarna syftar till att ge en grund i socialdemokratins historia, organisation,
ideologi och politik.
Medlemsutbildningarna är öppna för alla medlemmar. Nya medlemmar ska särskilt
nås av ett erbjudande om en introträff alternativ bjudas in att gå medlemsutbildning
del ett inom 48 timmar. För att bygga engagemang avslutas varje år med en återträff
för alla som deltagit i vår studieverksamhet.
I datumplanen samlar vi ihop alla utbildningar och kurser för 2019.
PD ansvarar för att planera och genomföra utbildningarna, kretsar och föreningar
ansvarar för att rekrytera deltagare. Under 2019 forsätter vi att utveckla studier också
på engelska och studiearbetet genomförs i så stor utsträckning som möjligt
tillsammans med Stockholms läns partidistrikt och ABF.
Aktiviteter 2019
• Alla nyvärvade medlemmar bjuds in till introträff eller medlemsutbildning del ett inom 48
timmar
• PD genomför 10 introträffar under 2019
• PD genomför 8 medlemsutbildningar del 1
• PD genomför 4 medlemsutbildning del 2
• PD genomför 2 fördjupningskurser
• PD genomför i samverkan med Stockholms län en återträff för samtliga deltagare i våra
studier som avslutning på studieåret

Ledarskaps-, förenings- och kampanjutbildning

Under 2019 tar vi ett samlat grepp kring ledarskapsutveckling. Gott ledarskap är en
grundförutsättning för att lyckas att nå visionen om att bli Stockholms starkaste
politiska folkrörelse.
Ledarskap i socialdemokratin handlar om såväl organisatoriskt som politiskt
ledarskap. I partidistriktet erbjuds från 2019 därför grundläggande
ledarskapsutbildning för samtliga ledare med uppdrag, politiska som
organisatoriska, i två delar, vi fortsätter satsningen på att erbjuda alla styrelser i
partidistriktet en styrelseutbildning och inför 2020 presenteras ytterligare
utbildningar för att stärka ledarskapet.
För att stärka vår samlade kompetens att driva kampanj erbjuds utbildning i digitalt
kampanjarbete. Inför EP-valrörelsen genomförs en särskild insats tillsammans med
kretsarna.
Aktiviteter 2019
• PD genomför 2 ledarskapsutbildning del 1
• PD genomför 2 ledarskapsutbildning del 2
• PD genomför en utbildning för gruppledare i kommunen och landstinget
• PD erbjuder styrelseutbildningar till alla föreningar och kretsar som önskar detta
• PD erbjuder föreningar och kretsar en workshop / kortutbildning i digital kampanj
• PD erbjuder ett föreläsningspaket till kretsar inför EP-valet

Idépolitik och politikutveckling

Grundläggande för en politisk rörelse är vårt arbete att föra ut och ta fram ny politik.
Under 2019 kommer ska partidistriktet dra lärdomar av valanalysen, lägga grunden
för att bli en starkare politisk organisation och sätta igång arbetet med att ta fram ny
sjukvårds- och klimatpolitik (se VP2019).
Utöver detta har Stockholm höga ambitioner om att vara en ledande politisk kraft i
Socialdemokratin och vara en arena där politiska tankar och idéer bryts och möts.
Aktiviteter 2019
• PD erbjuder föreläsningspaket till kretsar för att sätta aktuella frågor på dagordningen,
genomförs i samverkan med ABF
• PDs studiefond öppnas upp för föreningar (och i vissa fall kretsar) för att uppmuntra
nytänkande politisk verksamhet, studiecirklar och föreläsningsverksamhet lokalt
• PD genomför egen seminarieverksamhet inför kongresser, tillsammans med utskott och
arbetsgrupper
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Styrelseutbildningar
Ledarskap 1 och 2
Gruppledare
Funktionsutbildning (vid behov,
ABF)
Föreläsningspaket (EP) erbjuds
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föreläsningar och öppna
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