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DETTA HAR HANT ...

ARETS RIKSMOTE

15.000 ex, dvs nastan hela var upplaga av
flygbladet "Sanningen om ..." har nu delats ut
runt om i Slcl.ne (Landskrona, Malmo, Eslov,
Teckomatorp och LOddekopinge). Vi botjar
inom kort med ett nytt blad, kallat "Nu satsar
vi pa nagot nytt!", som vi har tryckt upp
~~llsammans med SD Goteborg, SD Riks, SD
Orebro och SD Vaxjo, for art pressa ned
tryckkostnadema. Vi har nyligen tatt var
leverans pa 30.000 flygblad.

Riksorganisationen
holl arsmote i Stockholm sondagen den 7 juni. Fran Skane deltog
medlemmar fuln Malmo-Burlov oeh Lund.
Ett handlingsprogram
med SD:s stindpunkter i EG/EU-fu1gan godtogs av motet.
Vidare tillsattes en ny styrelse pa riksplanet,
dar Anders Klarstrom omvaldes till ordfOrande. TvA medlemmar frin Skine invaldes
oeksa: Tina Hallgren-Bengtsson och Peter
Schmied.
Diskussioner uppstod om infOr3ndet av
speciella kommunforenings-medlemsavgifter,
nagot som en del andra partier har. Beslutet
blev att vaIje kommunforening sjalv avgor
om man viII infora en sadan avgift. I Skane
blir det inte aktuellt med lokiIa avgifter.
Vidare beslutade motet att riksmedlemsavgiften ska hojas till 200 kr, detta for att
smrka riksorganisationens anstrangda ekonomi. En annan nyhet ar att en speeiell
ungdomsmedlemsavgift pa 50:-/ar ska botja
galla fOrpersoner upp till 16 ar.

Den 3 juni holl SD Malmo-BurIov ett
trevligt utomhus-styrelsemote. Det beslutades att ett regio;."ialtvarulager for Skane ska
upprattas. For att fOrbattra servicen fOr medJemmarna oc;h avlasta SD Riks arbete, foreslogs det :';'venatt en motion skulIe inlaggas
tilt nKsr.lOtet om an mediemsKon i framtiuen
skieka~ ut direkt fuln kommunfOreningama.
SIutiigen meddelades det att Skanes telefonIinje kommer att oppnas inom kort.

Ratlannonser ar gralis - skriv lill hoxen!
Kontakt moo jorden? Under lOOO-talsar har
jordbruket givit oss mat och andra produkter. Namet till marken oeh naturen har givit
ass verklighetsanknytning oeh trygghet. Du
kan lemaen odlingslott kostnadsfritt.
SkriftIig anmaIan till SD Malmo-Budov.
Box 14022,200 24 MALMO. Uimna tel-nr.

STon DITT P ARTI!
For att SD s]c~ kunna bedriva ett intensivt
arbete ar sjalvklart en god ekonomi ett maste.
Styrkan pa aktiviteten hos riksorganisationen
och hos oss har i Janet, ar direkt beroende av
bidragen fran medlemmar oeh sympatisorer.
Sedan forra Skanebladet har 995:inkommit i bidrag till SD har i lanet. Av dessa
bidrag ar vi sarskilt tacksamma fOr:
1. Peter, Malmo
400:2. Patrik, Malmo
375:3. Gert, Malmo
100:-

VARJE LORDAG
Andreas Reutersward 046 - 1490 68
Patrik Jonsson 040 - 21 1505
Dessa ar dina kontaktpersoner nar Du vill
veta vad sam ar pi gang inom SD i lanet. Vi
har nagon form av aktivitet i lanet varje
lordag. Ring och hor efter vilken rid oeh
motesplats som galler!
Planerat fOr juni ar: 13/6 Malmo,
20/6 Helsingborg, 27/6 Malmo.
Stall upp am du har tid. Korn ihag!
Var framgang ar ett resultat av var aktivitet!

Vart lager
Nu har vi byggt upp ett eget lager i Skane, fOr
att ge Dig battre service! Detta har kostat oss
mycket pengar. Pengar vi inte har. Vi ar
darfor verkligen i behov av Din hjaJp. Stod
lagret med ett bidrag pi girot!
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vart PG 42 38 12 - 7. Frakt ingar oeh vi gor alIt ror att Du ska fa Dina grejor inom 14 dagar.
Flygbladet "Nu satsar vi pa nagot nytt!" , 1000 st
200:Stort knappmarke"
For ett svenskt Sverige"
10:Partiprogrammet
"For Sveriges basta"
30:Klistermarken,
100 st blandade sjalvbaftande
75:Bildekaler:
."Indianerna stoppade inte invandringen - i dag sitter de i reservat..." Klassiker!
30:" Siste svensken tar flaggan moo sign Kraftfull!
30:"Stoppa flyktinginvasionen"
10:"Stoppa invandringen NU!"
10:" Sverigedemokraterna"
2-f.i.rgs
10:Stordekaler i flerftlrg:
"R5rintemittland!"
Snygg!
10:n Svenskarna
fOrst!" Miiktig!
10:"Thien ar mogen ... fOr Sverigedemokraterna"
10:" Sjobo i dag - Sverige i morgon"
1.0:"Utan svenskat· stannar Sverige!"
to:"SD" (rr;ed tacklan)
to:Alla sex stordekalerna tillsammans: Billigt!
50:-

HJALP TILL DIJ OCKSA!
Aktiviteten i Skine har hcjts betydligt sedan arsskiftet. Torgmoten, vfufesten oeh framfOr allt
lordagsaktlviteterna. Pa flygbladsutdelningarna pa. lordagarna har vi som regel hyfsa ..:
~pps]utnim!. wen vi ser 1!arna att anrm fIer hiaIoer till da oeh da. Elir vi fief. kan vi i!emenqamt
ilidca verkHgt storn omclden varje gfuig. Ring kon~ktpersonema oeh Du fa~ veta va~ vi saro)as
oeh hur dags pii. IOrdagen. Aktivitetema brukar ta ungefar tre timmar. Eftersom vi ar djrekt
m('tarbetade av i start seti: all massmedia at- det ett m~.ste att en stor del &vvart arbett bestiir av
k('mp med flygblad, affiseher oeh megafon.
Vi viI! (xksa gama veta hur DU vill att vi ska arbeta i Ianet. Sverigedemokratema ar l/ITr
parti, oeh vi ar darlor myeket intresserade av Dina ideer oeh synptinkter. Tyeker Du aU lordagar
ar olampliga 80m aktivitetsdagar, tyeker Du vi bOr trycka mer pa vjssa asikter, har Du fors)ag
om nya satt vi kan jobba pa? Fyll gama i kupongen nedan oeh sand den till oss - taek!
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o Jag vill medverka peltorgm6ten och dewonstrationer.
o Jag vill medverka pa flygbladsutdelningar oeh materialfOrsaIjningar
o Jag vill medverka i flygbladsutdelningar till hushaIl
o Jag vill vara med pa fester, moten, utfarder oeh mffar
o Jag vill att vi ska ordna andra sorters aktiviteter, namiigen:

utomhus.

o Jag kan bidra med ett manatligt bidrag till verksamheten i lanet. Kontakta mig!
o Jag vill gama att ni ringer upp Inig varje gang det bander nagot.
o Jag vill hjalpa till med aU skriva flygblad.
'
o Jag har bil oeh kan hjaIpa till med transporter till olika aktiviteter.
o Mina ovriga synpunkter pa hur SD arbetar ar (anviind giima separat papper):
Naron:

Adress:

