
Studieprogram 2012
Medlem i partiet

Start: Våren 2012, tid ännu ej beslutad.
Utbildningen hålls i Bollebygd

Anmälan senast 27 januari. 

Nu ger vi dig som medlem i socialdemokraterna möjlighet att gå en medlemsutbildning 
där du förutom att få kunskap om vårt partis ideologi och organisation också får träffa
och diskutera med några av våra främsta företrädare i Bollebygd. 

Politiska riktlinjer

Start: Våren 2012, tid ännu ej beslutad.
Utbildning sker i Borås.

Anmälan senast 27 januari. 

Studiecirkel för våra socialdemokratiska föreningar som genom samtal ger medlemmar 
kunskap om den politik som Partikongressen beslutade 2009. Syftet med studiecirkeln 
är att styrelsen, politiskt förtroendevalda och medlemmar ska få mer lärdom och 
argument för vår politik. 

Avsnitt i våra politiska riktlinjer
1. Frihet växer ur jämlikhet
2. Jobben först
3. Investera i möjligheter och framtidstro
4. Solidaritet och ansvar för välfärden
5. Agera för förändring

 
Hur våra politiska riktlinjer togs fram

Våra politiska riktlinjer arbetades fram i rådslag av partiet lokalt, medlemmar och våra 
väljare. Svar skickades in till Partistyrelsens utsedda arbetsgrupper. Våra politiska 
riktlinjer antogs på Jobbkongressen 2009 och de bildar grunden för vårt kommande 
politiska arbete under mandatperioden. 



Uppdraget
Utveckling av politiker
Start: 15 februari kl. 18.00
Utbildning sker i Borås

Sista anmälningsdag: 27 januari.

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om vårt parti och dess grundläggande 
värderingar om solidaritet, rättvisa och jämlikhet

För dig som vill lära mer om vår generella välfärd, dess finansiering och verksamhet i 
riksdagen, regionen och kommunen

För dig som vill pröva, och dela med dig av, dina kunskaper och värderingar om vårt 
samhällsbygge i samtal med andra intresserade partimedlemmar

Studiecirkeln utgår från ett samhällsbyggnadsperspektiv där vi ställer frågan: Vad 
behövs för ett gott liv? För barnen, de unga, de vuxna och de äldre.

I studiecirkeln deltar förtroendevalda med erfarenhet från olika delar av vår politiska 
verksamhet. Det är bra om du har deltagit i någon grundläggande medlemsutbildning 
och ideologiutbildning i din fackliga organisation eller socialdemokraterna.  

Studiedagar/tidsplan: Bestäms av studiegruppen och studiecirkeln genomförs under 
två terminer

Ideologi
Start: 15 februari och 10 oktober kl. 18.00
Utbildning sker i Borås.

Sista anmälningsdag 27 januari och 28 september 

Ideologiutbildningen riktar sig till medlemmar i socialdemokratiska föreningar och LO-
facket. Studiematerialet innehåller vår värdegrund/ideologi och vårt löfte för alla 
människors lika värde, samt vår historia.

    
Övriga studiedagar: Mer information vid första tillfället 



Södra Älvsborgs partidistrikt inbjuder till 

Kyrkopolitisk utbildning
Datum: 18 februari
Plats: Viskadalens folkhögskola 
Tid: 09.30–16.00

Södra Älvsborgs distrikts kyrkopolitiska utbildning riktar sig till framtidens 
kyrkopolitiker. 

Deltagarna får lära sig om att;
• Vara socialdemokratiskt förtroendevald i Svenska Kyrkan
• Vad ingår i uppdraget 
• Vår ideologi
• Kyrkoordningen
• Svenska Kyrkans organisation 
• Sammanträdesteknik
• Vad är en församling
• Kontakt med chef/personal inom kyrkan
• Kontakt med partiet och dess personal

Studiecirkeln
Distriktsutbildningen följs upp av en studiecirkel. 

Sista anmälningsdag: 27 januari  

Anmäl till görs till  Viskadalens folkhögskola   

Tfn: 0320-183 00 
E-post: folkhogskola@viskadalen.nu 




