Facklig-poli sk
Ledarskapsutbildning 2016-18!
Bildning för politiskt engagemang

Gävleborg

Fortsatt kamp för demokrati och välfärd!
Socialdemokratin i Gävleborg har haft makten i många kommuner och i
landstinget under drygt 100 år.
För att fortsätta med det krävs kunniga företrädare.
Under årens lopp har samhällsengagemanget i vårt län varit starkt.
Socialdemokraterna, LO och ABF har tillsammans utbildat många företrädare på alla nivåer.
Facklig-politisk samverkan har varit avgörande för att vår politik ska bli
bra och för att vårt budskap ska nå ut till alla.
DÄRFÖR BEHÖVS DU!
Du som delar arbetarrörelsens värderingar.
Du som vill vara med och påverka.
Du som vill ha ett rättvisare och mer solidariskt samhälle.
Du som vill öka din kunskap och din möjlighet att påverka.

Vi söker dig som är samhällsintresserad
och vill bli politiskt aktiv!

Syfte
att vitalisera politiken och partiet genom att engagera många nya
aktiva i en omfattande politiskt bildningsverksamhet i
Gävleborgs län.

Mål
att under perioden 2016 - 2018 utbilda 60 personer i vårt län
ideologiskt och ledarskapsmässigt. Utbildningen leder till
engagerade politiska företrädare som är beredda att ta
politiska uppdrag under nästa mandatperiod.

Kom med i vår satsning
”Facklig-politisk ledarskapsutbildning”
2016 - 2018
Utbildningen genomförs i internat, och studiecirkelform under 2016 2018 genom:
* Studiecirklar på kvällarna på hemmaplan eller i din grannkommun
* Två helgkurser
* Flera studiebesök
* Valrörelse/utåtriktat arbete
Total studietid är ca 80-100 studietimmar per år.

INNEHÅLL
* Ideologi, historia, organisation, vision
* Samverkan med lokala organisationer
* Facklig/politiskt samverkan
* Politikområden—att forma politik i kommun, region och
nationellt
* Ledarskap/ordförandeskap och att arbeta med mig själv som
verktyg.
* Media/opinion/omvärldsbevakning

Du får ta en del av din fritid till studierna men får så mycket tillbaka av
kunskap och personlig utveckling att det lönar sig.
Deltagarvgiften är 5.000 kr per år och du kontaktar ditt fackförbund om
denna kostnad. Anmälan måste ske via din organisation.
Även viss ersättning för förlorad arbetsförtjänst/stipendium och resor
kan betalas av din organisation men det måste kollas med dem.
Huvudmålgruppen är medlemmar mellan 20-35 år som vill förbereda
sig för att ta politiska uppdrag 2018.

UPPLÄGG första året, 2016
Länsupptakt/internat

mars

Studiecirkel

mars-maj

Distriktskongress SAP

april

Studiebesök riksdag, LO, SAP, ABF

juni

Studiecirkel

sept-nov

Fördjupningskurs

hösten

A-dagarna

oktober

Totalt är detta ca 80 timmars studier samt distriktskongress, studiebesök och A-dagarna och
lika mycket blir det 2017. Studiebesöket då är socialdemokraternas kongress i maj 2017.

———————————————————————————————

ANMÄLNINGSTALONG
skickas till ABF Gävleborg, Joe Hill-platsen 3, 802 50 Gävle senast 20/1 2016
via den organisation du deltar för.

Namn:…………………………………………………………
Adress:………………………………………………………..
Postadress:……………………………………………………
Telefon:……………………………………………………….
E-post:………………………………………………………..
Personnr:……………………………………………………..
Anmälande organisation…….……………………………….

