JÄSENELLE:

Paimion Sosialidemokraatit r.y.
JÄSENKIRJE 1/2020
Johtokunta
Pj Sari Rannikko ja vpj Mervi Kuusela, Päivi
Huhtala, Tapani Lahti, Riitta Rantanen, Pasi
Ristilä, Jaana Hörkkö ja Heli Vuorela.
Järjestäytymiskokous 13.1.
Sihteerinä ja jäsensihteerinä jatkaa Riitta
Rantanen ja taloudenhoitajana Tapani Lahti.
Kuukausikokous 9.2.

”Puolueen jäsenpalvelu on saanut palautetta syksyn jäsenmaksuista. Osa jäsenistä, joille on myönnetty puolueosaston päätöksellä vapautus jäsenmaksusta tai alennettu jäsenmaksu, on saanut normaalin jäsenmaksun.
Tämä johtui siitä, että puolueosasto ei ollut ilmoittanut
SDP:n jäsenpalveluihin tekemästään päätöksestä jäsenmaksujen osalta. Lahden puoluekokous päätti, että jäsenmaksun alennukset ja vapautukset on käsiteltävä
osastossa vuosittain.
Puoluekokouspäätöksen vuoksi puolueosastojen alennetut jäsenmaksut päättyivät 30.6.2018 ja muuttuivat automaattisesti normaaleiksi jäsenmaksuiksi. Tästä on tiedotettu jäsenmaksujen yhteydessä sekä useissa järjestökirjeissä.” Petri Nurmi, Järjestösihteeri, SDP

Mikäli jatkossa on alennettuun jäsenmaksuun
oikeutettu esim. työttömyyden tai pienten tulojen vuoksi, tulee jäsenen anoa alennettua
jäsenmaksua omalta puolueosastoltaan vuodeksi kerrallaan!

https://sdp.fi/fi/tutustu/tietoa-sdpsta/jasenmaksut/
https://sdp.fi/fi/hae-vapaajasenyytta/
MAANANTAIPALAVERIT
Palaverit pidetään yhdistyksen kerhohuoneella klo 18.30 alkaen! Seuraa ilmoittelua
yhdistyksen nettisivulla ja FB:ssä!

Kokoonnumme säännöllisesti aina sen viikon maanantaina, jolloin on kaupunginhallituksen tai -valtuuston kokous. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille
kuntalaisille.
V-S Sos.dem. piirin pj. Niina Alho oli vieraanamme tuomassa infoa piirin ajankohtaisista asioista. - Yhdistyksen
puolesta kiitoksena puheenjohtaja ojensi hänelle kutomansa sukat ja ison sydäntikkarin.

Kaarinan SDP 23.4.2020 reissu eduskuntaan ja SDP:n puoluetoimistolle Niina Alho
on kutsunut Paimion demareita mukaan. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkki lähetetty s.postilla jäsenistölle. tieto ilmoittautumisesta myös pj. sari.rannikko@paimio.fi tai
siht. rituk.rantanen@gmail.com
Jäsenäänestys puoluekokousehdokkaista
SDP:n 46.s puoluekokous pidetään 12.14.6.2020 Tampere-talossa Tampereella.
https://sdp.fi/fi/puoluekokous-2020/
Kuukausikokous valitsi 9.2.2020 yhdistyksemme puoluekokousedustajaehdokkaiksi yksimielisesti Helena Lahden (no 41) ja Heli
Vuorelan (no 90). Jäsenäänestys netissä
21.2 - 4.3. ja postiäänestys 16.3. - 31.3.

Valtuustoryhmän pj. Seppo Laitinen.
(Läsnäolo- ja puheoikeus myös johtokunnan kokouksissa)
http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat

TIEDOTAMME:
kotisivulla www.paimio.sdp.fi
facebook- ja twitter sivuilla www.facebook.com/paimiondemarit, www.twitter.com/PaimionSdp
Demarien juttutupa fb:ssä
V-S piirin eKompassi-tiedotteessa
Jäsenkirjeillä
Kunnallislehden yhdistykset toimivat palstalla
MUITA TÄRKEITÄ NETTISIVUJA:
www.sdp.fi
OMASDP, omien tietojen päivitys
https://sdp.fi/fi/vaikuta/jasenelle/
http://www.sdpvs.fi/
www.facebook.com/sdpvs
Jäsenille myös s.postilla Aimo ja piirin eKompassi
tiedote!
t. JOHTOKUNTA
-

