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NOL. På Socialdemokra-
ternas årsmöte valdes 
en ny partistyrelse.

Flera nya namn rösta-
des in.

Jim Aleberg är den 
som kommer att leda 
partiet.

När Socialdemokraterna 
höll sitt årsmöte valdes flera 
nya namn in i styrelsen. Jim 
Aleberg utsågs till ny ord-
förande, ny sekreterare blir 
Jessica Norberg, SSU-aren 
Isabella Andersson flyttas 
upp från ersättare till styrel-

seledamot och ett fyllnadsval 
gjordes av Lena Orstadius. 
Dessa efterträder bland an-
dra Eva Eriksson och Jarl 
Karlsson som valt att lämna 
sina uppdrag efter många år 
i partiledningen.

Inbjuden mötesordfö-
rande var Patrik Karlsson, 
som är distriktsordförande 
i det nya partidistriktet – 
Göteborgs Områdets Soci-
aldemokratiska partidistrikt 
(GOS). Patrik berättade om 
vårt nya distrikt, alla kom-
muner runt Göteborg, och 
den verksamhet som ska 
utvecklas utifrån den kom-

mande partikongressens 
framtidspunkter.

Patrik delade på årsmötet 
ut Hjalmar Branting-med-
aljer till Eva Eriksson, Mo-
nica Samuelsson, Dennis 
Ljunggren och Kjell Stens-
son för flerårigt partiarbete.

Partiets högsta utmärkel-
se, Tage Erlander-medaljen, 
tilldelas efter partistyrelse-
beslut Inga-Lill Anders-
son, Elaine Björkman och 
Jarl Karlsson för mångårigt 
partiarbete samt på ledande 
kommunalpolitiska poster 
(se separat artikel).

Josefine Oskarsson från 

kommunfullmäktigegruppen 
berättade om sina volontär-
resor till Tanzania och In-
dien, där hon jobbade med 
sjukvård och omvårdnad och 
gav en intressant och lärande 
bild av sina resor.

Den 17 september är det 
val till kyrkofullmäktige i 
våra tre församlingar/pasto-
rat och cirka 70% av alla Ale-
bor är röstberättigade, det 
vill säga medlemmar i Svens-
ka kyrkan. Skepplandalistan 
toppas av Kent Carlsson 
och Eva Carlsson. Starr-
kärr-Kilanda församlings lis-
ta toppas av Kerstin Ljung-

kvist och Seppo Tallheden 
och partilistan för Nödinge 
församling toppas av Ani-
ta Engström och Sonja 
Ljunggren.

Partistyrelsen består efter 
årsmötet av: Jim Aleberg, 
ordförande, Jessica Norberg, 
sekreterare, Rolf Gustavs-
son, kassör, och ledamö-
terna Paula Örn, Isabella 
Andersson, Lena Orstadius, 
Anders Rollings, Dennis 
Ljunggren, Monica Samu-
elsson, Stina Kajsa Melin 
och Örjan Claesson.
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Jim Aleberg ny S-ordförande

Jim Aleberg är ny ordförande 
för Socialdemokraterna Ale.


