
               

                 

 
 

 

 

Studieplan  

2019 
 

Med upplysta medlemmar bygger vi en stark folkrörelse och kan på så vis 

sprida våra idéer för en tidlös samhällsmodell som bygger på tanken om alla 

människors lika värde, solidaritet, jämlikhet och rättvisa och det sätt som vi 

vill lösa de framtida utmaningar som vi står inför.  Vi kommer också därför 

fortsättningsvis att erbjuda olika utbildningar och cirklar får våra 

medlemmar då kunskap ger makt men framförallt en förståelse  

för och vilja att värna vår demokrati i en utsatt tid.  

 
Välkommen till studieåret 2019! 
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Socialdemokratiska medlemsutbildningar 

 

Steg 1 vänder sig till dig som är ny i partiet. Steg 1 består av 2 delar som genomförs som 
heldagstillfällen (lördagar) med frukost, lunch och eftermiddagsfika. Vi kommer att gå igenom vår 
ideologi, historia och organisation. Steg 1 omfattar tre utbildnings tillfälle på våren och tre på 
hösten och just nu planeras det för fullt. Separat utskick med alla detaljer skickas så snart allt är på 
plats. Om du redan nu vet att du är intresserad så anmäl dig till: 
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
 
Steg 2 erbjuder deltagarna en fördjupad kunskap om det politiska arbete, organisationen, vår 
historia och ideologi. Den bedrivs i internat form (lördag till söndag) och partidistriktet står för 
konferenskostnad och logi. 
Följande datum är planerade för medlemsutbildning steg 2: 
vt: 9-10 mars 2019 som internat på Backagården 
 
Anmälan ska göras senast  innan kursstart till, 
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
 
Steg 3 erbjuder deltagarna ökade kunskaper om politik, framtidspartiet, ideologi och historia. 
Deltagarna får också kunskap kring hur man kan engagera sig och göra insatser i organisationen 
som leder till samhällsförändring.  
Det är ett internat från fredag till söndag och konferenskostnad står partistyrelsens kansli för. 
I skrivande stund är inga datum satta för steg 3 men om du redan nu vet att du är intresserad så 
anmäl dig till: studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
OBS! Du måste ha gått minst steg 2 för att kunna gå vidare med steg 3. 
 
 
 

Cirkel om Svenska Modellen 
 
Du lär dig om Svenska modellens historia och framtid, vilka förutsättningar den bygger på. 
Politiskt motstånd mot den men även möjligheter och utmaningar. Svenska modellen är ett 
spännande material som tar upp ovanstående.  
I gruppen kommer ni överens om vilka delar som ni vill fördjupa er i. Planen är att vi kör tre träffar 
men de kan utökas till fler träffar. 
Omfattning: 3 träffar x 3 studietimmar  
 
Tid: 18:30-20:00 
Start: 21:a februari 2019 
Lokal: rum 302, Folkets Hus, Södergatan 65 
Ledare: Franziska Larsson 
 
Intresseanmälan ska göras senast 14 februari till: 
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
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Cirkel i sociala medier 
 
Du lär dig använda olika media för att hålla kontakt med vänner och andra. Du har säkert redan 
hört om Facebook och Instagram, kanske har du redan använt dem. 
I denna cirkel får du värdefulla tips av en mycket duktig användare och pedagog. Det är deltagarna 
som tillsammans med ledaren bestämmer vad som ska ingå i kursen men punkterna ovan är något 
som troligen kommer att tas upp.  
Omfattning: 3 träffar x 2 studietimmar 
 
Tid: 18:00 
Start: 2.a april 2019 
Lokal: rum 302, Folkets Hus, Södergatan 65 
Ledare: Mickey Magnusson   
 
Intresseanmälan ska göras senast 25 mars till, 
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
 
 
 

Föreningskunskap – Styrelsekunskap 
 
Du lär dig vad en förening är, stadgarnas betydelse, vilka lagar och 
regler gäller för föreningar, vilka rättigheter och skyldigheter har en förening, hur många möten 
måste man ha, behövs protokoll osv. Du lär dig också om styrelsens olika roller: 
• bestämmer ordföranden allt  
• är ekonomin bara kassörens problem  
• får ett protokoll vara handskrivet 
• kan protokollen kastas efter revisionen  
• får bokföringen skrivas för hand 
• får verifikationerna kastas efter revisionen 
• är det justerarna som granskar bokslutet  
• vad ska valberedningen välja  
Det är deltagarna som tillsammans med ledaren bestämmer vad som ska ingå i kursen men 
punkterna ovan är något som troligen kommer att tas upp.  
Omfattning: 5 träffar x 3 studietimmar  
 
Tid: onsdagar 17.30–20.00  
Start: 6:e februari 2019  
Lokal: rum 302, Folkets Hus, Södergatan 65 
Ledare: Tomas Nordström 
 
Intresseanmälan ska göras senast 31 januari till, 
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
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Mötesteknik 
 
Du lär dig agera på möten och prova på att sitta som mötesordförande, kanske med besvärliga 
mötesdeltagare. 
Du lär dig också ställa olika förslag mot varandra. Cirkeln är öppen för alla medlemmar.  
Omfattning: 5 träffar x 2 studietimmar  
 
Tid: 18:00-19:30 
Start: 12:e februari 2019 
Lokal: rum 302, Folkets Hus, Södergatan 65  
Ledare: Bengt Larsen  
 
Intresseanmälan ska göras senast 5 februari till, 
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
 

Kommunala bolagsstyrelser – grund 
 
Du lär dig vad det innebär att sitta i en kommunal bolagsstyrelse. Vilket ansvar man har och hur 
man får in den politiska synen i frågorna. Cirkeln är på grundläggande nivå och passar de som 
redan sitter i bolagsstyrelser eller medlemmar som är intresserade av dessa frågor. 
Omfattning: 3 träffar x 3 studietimmar  
 
Tid: onsdagar 17.30 - 20.00  
Start: 13:e mars 2019 Lokal: rum 302, Folkets Hus, Södergatan 65  
Ledare: Tomas Nordström  
 
Intresseanmälan ska göras senast den 6 mars till, 
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
  

Kommunala bolagsstyrelser – påbyggnad 
 
Du lär dig vad det innebär att sitta i en kommunal bolagsstyrelse. 
Vilket ansvar man har och hur man får in den politiska synen i frågorna. Cirkeln är på mer 
avancerad nivå och passar de som redan sitter i bolagsstyrelser och som har gått grundkursen eller 
medlemmar som är intresserade av dessa frågor. 
Omfattning: 5 träffar x 2 studietimmar 
 
Tid: Planerad kursstart hösten 2019. 
Start: 
Lokal: rum 302, Folkets Hus, Södergatan 65 
Ledare: Bengt Larsen 
 
Intresseanmälan kan redan nu göras till, 
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
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EU kunskap 
 
Du lär dig om EU:s organisation och vad vi väljer till i maj 2019. 
Du lär dig om EUs historia och hur samarbetet utvecklats under 
åren. De olika institutionerna och hur de verkar i förhållande till 
varandra. Hur parlamentet utses och vilken roll det spelar i förhållande 
till Rådet. Du lär dig mycket annat om EUs organisation. 
Inte minst så lär dig varför det är viktigt att rösta i EU valet. 
Omfattning: 5 träffar x 2 studietimmar 
 
Tid: Planerad start i mars. Vi återkommer med datum 
Start: 
Lokal: rum 302, Folkets Hus, Södergatan 65 
Ledare:     (med stöd av Jan Andersson, f.d. EU-parlamentariker) 
 
Intresseanmälan kan redan nu göras till, 
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se  
 

Medlemsmodellen 
 
Denna cirkel (kurs) bör genomföras tillsammans inom en förening, förslagsvis är det styrelsen som 
går tillsammans. Det finns inga hinder för att flera föreningar går den tillsammans. 
Ni lär er resonera kring föreningens nuläge och hur den kan utvecklas genom att engagera flera 
medlemmar. Ni får tips kring medlemsrekrytering och hur man kan aktivera medlemmar. Det är ni 
i föreningen som måste göra det själva, ingen gör det åt er! 
Medlemsmodellen består av en bok som i sin tur har 8 steg att gå igenom. Här finns praktikfall och 
frågeställningar att fundera över. Ni avgör själv hur många gånger ni vill träffas men det kan vara 
klokt med en inledande träff och sedan minst en träff per modul, dvs 9 träffar. Ni avgör själv vem 
som ska vara cirkelledare, var ni ska träffas och vilka dagar och tider som ni ska träffas. Saknar ni 
lokal så försöker vi ordna lokal till er i Folkets Hus. 
 
Tillsammans (medlemstidning) 
Planerad utgivning en gång under våren och en till hösten 
 
Torsdagscafé blir RÖD TORSDAG 
Med start den 31 januari kommer alla med ett förtroendeuppdrag i Helsingborgs Arbetarekommun 
att prata fritt kring sina hjärtefrågor på Sundstorget 6. Start 18.00, fri entré och det krävs inget 
medlemskap för att delta. Då och då dyker andra gäster upp så håll koll på Facebook och vår 
hemsida om aktuellt program. Välkomna! 
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