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Inledning
Den första delen av verksamhetsåret 2018/19 präglades av valet den 9 september
2018 även om en del medlemsmöten hanns med. Efter valet den 9 september påbörjades mer vanlig verksamhet igen med olika medlemsmöten. Det hölls även ett
extrainsatt årsmöte den 22 november för att välja in tre nya ledamöter.

Valverksamheten (27 mars - 9 september 2018)
Enligt kapitel 5 §2 i klubbens stadgar som säger att ”ordinarie årsmöte för klubben ska hållas mellan 1 januari och 31 mars” hölls ett ordinarie medlemsmöte den
27 mars 2018 på Café Liberté. En ny styrelse valdes som bestod av Sofia Hvittfeldt (Ordförande), Maya Potter (Vice Ordförande), Björn Lönnqvist (Kassör),
Anja Olin Pape (Ledamot) och Mirza Barakzahi (Ledamot). Följande aktiviteter
ägde rum under våren:
6 april
7-8 april
16 april
25 april
26 april
1 maj
3 maj
4 maj
9 maj
10-13 maj
17 maj
23 maj
21 maj
25-27 maj
28 maj

Diskussion av idépolitiska programmet
DÅK, 6 ombud
Dörrknackning med Ardalan Shekrabi
Kampanj på campus Haga
Middag och teater med GSHF
Förstamaj firande hos Håkan + förstamajtåg
Organiseringsutbildning
Kampanj på Pedagogen
Kampanj på Handelshögskolan i samband med
ministerbesök av Margot Wallström och Mikael Damberg
S-Studenters kongress i Sundbyberg
Medlemsmöte - Ekonomi med Emelie Markianos
Medlemsmöte om psykisk ohälsa med Frida Gunnarsson
Kampanj på Pedagogen med Karina Cubilla
Kampanj på Hammarkullekarnevalen
Beslutande medlemsmöte om nominering till nämnder,
styrelser och bolag

20 juli
18 augusti

Afterwork med Luwan Ghebremichael
Pride brunch + parad

Sofia Hvittfeldt och Simon Schönbeck var med på LO:s sommarkampanj.
Roshan Yigit var delegationsledare och representerade GSHF/SHS på FNSU kongress på Utøya 1-3 juni. FS-ledamoten Luwan Ghebremichael representerade
GSHF på arbetarrörelsens studiekonferens 7-8 oktober på Bommersvik.
GSHF antog en valplan på det beslutsfattande medlemsmötet 28 maj. Valplanen i stort byggde på mobilisering av studenter och personer i Göteborgs förtorter
och kring ett fokus på bostadssituationen, psykisk ohälsa och en sjätte semestervecka. Tanken var att kampanjmaterial på dessa teman skulle tagits fram men det
blev tyvärr inte av, däremot gjordes ett kollage med S-Studenters kandidater som
delades ut. Material från förbundet nationellt delades också ut under valrörelsen.
Med finansiering från S-Studenter nationellt anställdes Adam Hillawi som
valsamordnare för GSHF och med finansiering från partidistriktet i Göteborg anställdes även Emelie Markianos. De arbetade från den 6 augusti till den 9 september. De startade sina tjänster 6 augusti och Marina Fransson anställdes också som
valsamordnare sista veckan mellan 3-7 september. Emelie och Adam hade god
kontakt med partidistriktet och mycket av det planerade ändrades ofta i sista
stund. Exempelvis var Margot Wallström, Helene Hellmark Knutsson och fler ministrar inplanerade. Framförallt förhinder och omprioriteringar gjorde att många
aktiviteter planerades in med kortare varsel. Följande aktiviter planerades och genomfördes fram till valdagen (även om än fler genomfördes i praktiken):
20 augusti
21 augusti
22 augusti
23 augusti
24 augusti
25 augusti
26 augusti
27 augusti

28 augusti

29 augusti
30 augusti

Dörrknackning i Hjällbo
Valstuga, Backaplan
Dörrknackning i Bergsjön
Förtidsröstning, Angered
Dörrknackning i Hammarkullen
Förtidslokal Gårdsten
Kampanj Gårdsten centrum
Vallokal Frölunda Torg (Ungdomens hus)
Dörrknackning i Hjällbo
Brevlådekampanj - Terminsfakturor
Brevlådekampanj - Terminsfakturor
Förtidsröstningskampanj i Gårdsten
Valstugekampanj i Angered C
Därrknackning i Gårdsten
Prepp inför wikigap
Förtidsröstningskampanj i Bergsjön
Dörrknackning i Bergsjön
Kampanj på Wikigap
Dörrknackning i Frölunda
Valstugekampanj i Angered C
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Dörrknackning i Lövgärdet
31 augusti
Förtidsröstningskampanj Lövgärdet C
Dörrknackning i Lövgärdet
1 september
Tellusfestivalen
Brevlådekampanj - Marknadshyror
2 september
Dörrknacknings i Gårdsten
Dörrknackning i Lövgärdet
Dörrknackning i Johanneberg
3 september
Nudelkampanj på Chalmers
Valstugan på Kungsportsplatsen
Debatt på Handelshögskolan (GSHF representerades av
Roshan Yigit)
Dörrknackning i Biskopsgården
4 september
Lunchkampanj på Globala Srudier
Dörrknackning i Gårdsten
5 september
Götamässan med besök av Ibrahim Baylan
GSHF hade monter på mässan
Debatt på Handelshögskolan (GSHF representerades av
Johan Büser).
Dörrknackning i Bergsjön
6 september
Kampanj på Pedagogen
Dörrknack i Lövgärdet
7 september
Kampanj campus Haga
Annika Strandhäll, seminarium i samarbete med Sahlgrenska studentkår
Dörrknackning i Bergsjön
8 september
Valstugan på Kungsportsplatsen
Dörrknackning i Hjällbo
Dörrknackning i Angered
9 september
Mobiliserings kampanj i Lövgärdet och Bergsjön

Påverkan
GSHF medverkade under denna period på Socialdemokraterna i Göteborgs distriktsårskongress 7-8 april där vi hade 8 ombud. GSHF var också med på S-Studenters kongress 10-13 maj med 6 ombud, och där vi fick igenom två av våra motioner (om rätten till SFI innan man fått uppehållstillstånd och att lämna värdlandsavtalet med NATO). Vi skrev även inför valet en artikel om bostadspolitik
som blev publicerad på nyheter 24 och gjorde frekventa uppdateringar från valrörelsen på Facebook-sidan. Vi gjorde även ett uttalande angående migrationspolitiken och situation i Gaza.

Verksamhet efter valet (10 september - 27 januari)
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Efter valet den 9 september följde en period av medlemsmöten. Vi hade också ett
beslutande medlemsmöte om nomineringar till partikongress i Örebro 4 oktober.
22 november hade vi även ett extrainkallat årsmöte för att välja nya ledamöter efter att Mirza Barakzahi och Anja Olin Pape lämnat styrelsen. Nya ledamöter blev
Simon Schönbeck, Hanna Moradi och Karl Holzwart Kristiansson.
Följande aktiviteter hände under hösten/vintern:
14 september
20 september
4 oktober
10 oktober
22 november

26 november
11 december
8 januari
27 januari

Postvalmiddag
Medlemsmöte/fika om valet
Beslutande medlemsmöte
Medlemsmöte/fika, Marina Fransson föreläste om
alternativhögern
Kampanj campus Haga
Kampanj kronhusbodarna
Extrainsatt årsmöte
Medlemsmöte/fika, Johan Büser föreläste om amerikanska
mellanårsvalet
Medlemsmöte/fika om programtexterna
Medlemsmöte/fika om partidistriktets nya verksamhetsstrategi
Ordinarie årsmöte

GSHF hade också representation på S-Studenters höstkonferens genom FS-ledamoten Emelie Markianos.

Påverkan
Under hela perioden har ordförande Sofia Hvittfeldt varit inadjungerad i distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg och där kunnat driva på för och
lyfta fram GSHF:s hjärtefrågor. Arbetet har fungerat bra och resulterat i kompromisser och att olika förslag har antagits.
GSHF har också publicerat en artikel genom S-Studenters tidskrift Libertas
om jämställdhet och M/KD-budgeten, appropå att Jämställdhetsmyndigheten i
Angered läggs ner som konsekvens.
Sedan valet har vi medlemmar som sitter på förtroendeuppdrag i kommunen
och i regionen. Bland annat har Roshan Yigit blivit ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i nämnden för Intraservice, Marina Fransson blev ersättare i regionfullmäktige, Dijana Mujdzic fick uppdrag i regionens miljö- och klimatnämnd, Sofia Hvittfeldt var ersättare i klimat och miljönämnden från mars
2018 till 31 december 2081 och blev därefter nämndeman i Göteborgs tingsrätt.

Medlemmar

!4

Medlemsantalet har haft en försiktigt positiv trend under året med cirka ett dussin
nya medlemmar. Det behöver dock under kommande verksamhetsår göras mer för
att mobilisera men framförallt organisera nya medlemmar för ett långsiktigt och
hållbart engagemang. Som framgår av förslaget till verksamhetsplan för
2019/2020 exempelvis genom att bättre marknadsföra medlemsmöten på universitetet och bjuda in externa föreläsare.

Internationellt
Ordförande Sofia Hvittfeldt är koordinater för S-Studenters Burma-nätverk tillsammans med Helen Pettersson. De har varit på nätverksresa under Oktober månad. Flera av medlemsmöten och inlägg på sociala medier har handlar om internationella frågor så som migration och situationen i Gaza. Det var också flera GSHF:are som sökte till den resa förbundet anordnar till Bryssel i början av 2019.
Sedan det extrainsatta årsmötet 22 november har föreningen en internationellt ansvarig i Hanna Moradi och diskussion om att söka pengar till en utlandsresa har
lyfts i styrelsen.

Studier
Under verksamhetsåret har GSHF bedrivit folkbildning och studier genom våra
tematiska medlemsmöten och ett möte om organisering. Vi hade även representation på den stora studiekonferensen. Det har dock varit så att på grund av en intensiv höst med valrörelse har dessa möten inte varit så frekventa som under ett
vanligt verksamhetsår.
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