Verksamhetsberättelse för SSU Uppland år 2013
Sammanfattning
År 2013 var det år då SSU Uppland såg ett Sverige med ökad ojämlikhet, ojämställdhet och
fattigdom. Dessutom sågs arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten som det
största hotet mot att försöka vända trenden. Regeringen som leddes av Alliansen tog inte
några av dessa frågor på allvar och det var viktigare än någonsin att Socialdemokratin hölls
levande och skapade en stark opposition. I detta arbete var och är SSU viktigt.
Under året 2013 så har SSU Uppland kämpat för att informera och övertyga ungdomar om
den rådande situation som Sverige befinner sig i. Detta genom att genomföra studiecirklar,
utbildningar, skolbesök och mediala utspel. Årets verksamhetsberättelse är ett tecken på att vi
inte accepterar ett borgerligt Sverige och att kampen börjat på allvar för en regering ledd av
Socialdemokraterna från och med valet år 2014.
Styrelse
Den 24 februari 2013 valdes en ny styrelse för SSU Uppland. Styrelsen har bestått av en
ordförande, en vice ordförand, en kassör och 4 stycken ledamöter.
Dessa är:
Sanna Eliasson, ordförande
Leo Essemyr, kassör och facklig ledare
Izabell Zaza, vice ordförande och kampanjledare
Erik Spånberg, val- och opinionsledare
Joel Näsvall, studie och folkbildningsledare
Rahma Yacin, internationell ledare
Miranda Marttila, kommunikationsledare

Styrelsen har under året haft 11 sammanträden.
Personal
I december 2013 togs beslut om att anställa Kalle Sundin som valombudsman med
visstidsanställning mellan den 1 april – 31 september år 2014. Förutom detta har distriktet
fortsatt under år 2013 haft Johanna Meiding som anställd distriktsombudsman.
Studier och folkbildning
År 2013 har varit ett svårt år för grundutbildningarna. Distriktsstyrelsen har med jämna
mellanrum arbetat med att försöka anordna grundkurser utan någon framgång. Att försöka
göra utbildningarna mer attraktiva för medlemmar har varit en uppkommande fråga vid
mötena. Trots smärre motgångar gällande grundkurser har SSU Uppland anordnat två SSUettor, en studieresa till Bryssel, en kurs om EU på Bommersvik tillsammans med Lenet, en
1

inspirationsdag för ledare, en dag om hur hat påverkar samhället, en julavslutning samt ett
sommarläger. Distriktsstyrelsen har sett en tydlig trend som visar att medlemmarna gärna
deltar på utbildningsinsatser och aktiviteter som inte är grundkurser och hoppas att nästa års
styrelse ska hitta ett sätt att vända den trenden till att grundkurserna också får ta plats i
verksamheten.
Kampanj
Under år 2013 har SSU Uppland fortsatt arbetat med att lösa det största problemet inom
kampanjverksamheten – nämligen att hitta forum för att synas och värva nya medlemmar.
SSU-distriktet har blivit nekade att besöka många skolor i länet och försökt att arbeta aktivt
för att lösa problemet.
Under första maj deltog SSU Uppland med tal i Tierp och Uppsala. Där fanns även möjlighet
för ungdomar att ta kontakt med SSU som hade sitt egna bokbord.
Trots motgångar har SSU ändå synts ett antal gånger på skolor i Uppsala, Bålsta och Tierp.
Detta genom både bokbord och debatter. En stor kampanjhändelse under året var distriktets
deltagande på intressemässan i Uppsala. Där fick distriktet möjlighet att träffa ungdomar från
alla kommunens skolor. Distriktsstyrelsen hade ambitionen att synas mer och hoppas på bättre
framgång gällande kampanjandet för nästkommande distriktsstyrelse.
Medlemsutveckling
31 december 2012

237 medlemmar

31 december 2013

270 medlemmar

En ökning med 13,9 %
Facklig och politisk samverkan
Under året har LO mellersta Sverige tillsammans med SSU-distrikten i Mälardalen arbetat
med att anordna en framtidsdag om arbetsmarknadspolitik för SSU:are. Planeringen gick bra
men SSU-distrikten hade svårt att få deltagare till dagen och den ställdes in.
På regionalt plan har ett Fackligt och politiskt nätverk startats efter initiativ av Josefine
Pettersson, tidigare ledamot i SSU Upplands styrelse. Nätverket kommer fortsätta sitt arbete
under år 2014.
Verksamhetsutveckling
Under verksamhetsåret har SSU Uppland försökt sprida sina kampanjinsatser utanför Uppsala
med en idé om att vilja starta upp nya SSU-kommuner. SSU-distriktet har dock haft svårt att
hitta mötesplatser att träffa ungdomar på och endast anordnat en handfull aktiviteter såsom
affischering i Tierp, skolbesök i Bålsta etcetera.
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Vi är dock stolta över att få meddela att tre tappra medlemmar har haft sitt årsmöte och startat
upp SSU-Bålsta i Håbo kommun. En SSU-kommun som vi hoppas att den nya styrelsen
fortsätter att stötta under 2014.
Representation
SSU Upplands medlemmar har under året funnits representerade på SSUs nationella
utbildningar och evenemang. I augusti anordnades SSUs nationella kongress i Täby. SSU
Uppland skickade en delegation med 8 ombud, 2 delegationsledare och en ombudsman som
drev SSU Upplands frågor.
Årligen på Bommersvik anordnas det nyårskurser mellan den 2-7 januari. De utbildningar
som brukar gå är kommunledareutbilning (KLU), distriktsledarutbildning del 1 (DLU) och
distriktsledarutbildning del 2 (DLU2). Från SSU Uppland gick år 2014 Maria Ekman och
Anna Tryblom på KLU, Ermine Khachatryan på DLU och Polat Akgül på DLU2. Nytt för i år
var att man under samma period även anordnade en valledarutbildning. På denna skickade
distriktet Gabriel Tidestav.

Tack för året!
Vänliga hälsningar,

____________________________

____________________________

Sanna Eliasson, ordförande

Leo Essemyr

____________________________

____________________________

Izabell Zaza, vice ordf.

Erik Spånberg

____________________________

____________________________

Rahma Yacin

Joel Näsvall

____________________________
Miranda Marttila
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