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ÅRSMÖTETIKONFERENSEN
-ETT STORT KLIV FRAMÅT

Lördagen den 6/10 samlades Sverigedemokraterna till en ny
ålandskonferens. Som vanligt stod vi själva för alla kostnader.
Konferensen bestod av tre delar: årsmöte, föredrag och valplane-
ring.

Årsmöte
Kallelse hade denna gång gått ut
till alla kommunföreningar och ar-
betsgrupper som själva fick föra
informationen vidare och utse
sina ombud och sända dessa till
mötet.

Anders Klarström hälsade alla

välkomna och förklarade årsmötet
öppnat. Mötet godkände verksam-
hetsberättelsen, kassaberättelsen
och godkände revisorernas förslag
att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Nästa punkt på dagordningen
var val av ny styrelse för riksorga-
nisationen. Resultatet blev följan-

forts nästa sida

Sverigedemokraternas talesmän



de ledamöter: Ulf Stehr, Madelei-
ne Larsson (talesman), Jerker
Magnusson, Christer Lindell,
Anders Klarström (talesman),
Mikael Lahrzon, Robert Anders-
son och Gabriel Wikman. Till sup-
pleanter valdes Sven Davidson,
Lars Kärnestam, Ola Sundberg
och Berndt Hiibner. Utanför sty-
relsen valdes fyra revisorer och en
valberedning bestående av Leif Er-
icsson, Bo Nilsson och Krister
TheIin.

Leif Ericsson
Sammankallande i valberedningen

Motionerna
Årsmötet hade att ta ställning till
sex motioner. Den första föreslog
fasta ramar vid lån till kommunfö-
rening. Årsmötet antog motionen i
sin helhet.

Motionären till nr två efterlyste
en fast gräns för partiprogram-
mets varaktighet. Med röstsiffror-
na 31-4, plus ett antal nedlagda,
antog årsmötet motionen. Minst
sex år skall ett av ett årsmöte fast-
slaget program gälla. Skulle något
extra ordinärt inträffa under sex-
årsperioden kan dock en kvalifice-
rad majoritet av ett årsmöte revi-
dera huvudprogrammet.

I nästkommande motion före-
slogs ett skarpt protestbrev till
USAs regering pga inkonsekvent
handlande i Persiska viken. Pa-
ralleller drogs till utebliven in-
blandning i bl a baltikum och M-
ganistan, där enl motionen USA
som nation tveklöst har större po-
litiska intressen. Motionen rösta-
des ned liksom förslaget om pro-
testbrev till Irak.

Den längsta diskussionen gällde
de två inkomna motionerna angå-
ende dödsstraffets återinförande.
Vid den följande voteringen ville
nio ledamöter ha kvar dödsstraf-
fet i programmet, en ville ej ha
dödsstraffet kvar, medan majori-
teten inte ville avgöra frågan på
mötet, vilket leder till en medlem-
somröstning, som kommer att
hållas inom en snar framtid.

Den sista motionen gällde djur-
skydd i allmänhet och djurförsök i
synnerhet. Motionären ansåg att
nuvarande formuleringar i pro-
grammet är bleka, vilket samtliga
ledamöter instämde i. I erforder-
lig takt kommer framöver sakpro-
gram utformas i samtliga frågor,
där motionens formuleringar tas
upp i Jordbruksprogrammet.

Lyckönskning till SD
från Schönhuber
Del nummer två av konferensen
var någonting alldeles extra. Sve-
rigedemokraternas inbjudne gäst
Elmer Bruhn, Republikanernas
andreman i Hamburg, höll ett
mycket givande föredrag. Bruhn
redogjorde för Rep:s chanser i det
kommande valet den 2 dec, jäm-
förde Rep:s och SD:s politik, gav



tips och uppmuntran. Frågorna
var många och svaren givande.
Bruhn överlämnade en vimpel och
en lyckönskan från Rep:s ordföran-
de, ledamoten av Europaparla-
mentet, Franz Schönhuber.

Före ankomsten till Mariehamn
såg vi en kortare film om SD:s
samlade aktiviteter och verksam-
het.

Konferens och
valplanering

Tillbakavägen ägnades åt plane-
ring inför valrörelsen. Bl a betona-
des vikten av ett entydigt budskap
från alla valarbetare över hela

landet.
Med viljestark sång (Du gaml...)

avslutades konferensen för att
övergå i mera informell anda.

Annu är ankdammspartierna
lyckligt ovetande om vad som är på
gång runt om i Sverige. När vi
skiljdes för att återvända till
Skåne, Norrland, Göteborg m.m.,
var vi uppmuntrade att tillsam-
mans kämpa stenhårt för att nå så
långt vi bara kan, och lite till, med
våra resurser som skall utnyttjas
på bästa sätt. Hur det än går skall
vi på valdagen veta att vi gjort vårt
bästa och kunna vara stolta och
nöjda med det.

~ötesverksannheten
fortsätter

Under sommaren har tre nya
kommunföreningar bildats.
Möten har hållit runt om i
landet bl a för Järfålla, Li-
dingö, Danderyd, Sthlm norra
kommun, Gävle och dess kran-
skommuner, Sundsvall och
dess kranskommuner, Härnö-
sand, Solna, Sundbyberg,
Sthlm s södra. Möten kommer
också att hållas i flera Små-
landskommuner, Norrtälje, på
västkusten osv.

Partiet fortsätter att expande-
ra i sådan takt att vår lilla stab
av aktiva medarbetare har
svårt att hinna med. Samtidigt
som antalet nya sympatisörer
och medlemmar ökar, ökar
också arbetsbördan och därför
släpar vår administration efter
en del.

Valrörelsen nnåste
förberedas nu

Alla kommunföreningar bör för-
bereda sig för deltagande i val-
rörelsen.
Riksorganisationen har sam-
manställt tre informationsblad
till stöd för kommunföreningar-
na. De heter "Tips för Dig som
vill bilda kommunförening" ,
"Val- 91, Till SDs kommunföre-
ningar" och "Träning i förbered-
da yttranden", som är ett stöd
för den som skall hålla tal. Med
dessa tre enkla hjälpmedel bör
en valkarnpanj kunna bedrivas
både korrekt och effektivt.
Dessa hjälpmedel är också till
nytta för den som vill bilda en
kommunförening eller arbets-
grupp i sin kommun, men även
för aktivisten som vill kunna
jobba ännu mer effektivt. Be-
ställ SD:s "Tipspaket"!



Nya föreningar!
Västsverige:

I västsverige expanderar
SD ytterligare. Kom-
munföreningar har bil-
dats i Trollhättan, Fal-
kenberg och Mölndal.
Därmed har SD etable-
rat tre föreningar inom
storgöteborg. Adressen
till SD-Falkenberg är:
SD-Falkenberg
Box 73
31058 VESSIGEBRO

SD-möte

Skåne:
Ökat intresse för SD i Skåne, bl a i Åkarp och Höör där arbets-
grupper har bildats. I Höör planeras bl a ett utskick till samtliga
hushåll. I december kommer ett stort torgmöte att hållas i centra-
laMalmö.

Norrland:
I Sundsvall har en arbetsgrupp bildats, som inom kort
kommer att bli kommunförening.

Dalsland:
I Dals-Ed har lokala förmågor själva finansierat annonsering i lo-
kalpressen. Okad medlemstillströmning har följt. Möte kommer
att hållas för alla medlemmar i Dals-Ed under november månad.

GE DITT STOD REDAN NU TILL
VALFONDEN! Postgiro 23 45 65 . O



SVERIGEDEMOKRATERNAS
STORA KAMPANJER I STOCKHOLM

Stockholm:
Medlemmarna i

norra Stockholms
kommun samlades

i ett möte den 22
september. Mötet
samlade ca 65 an-

hängare och där
förbereddes verk-

samheten inom
området.

Dela ut flygblad:
Många patrioter i Stockholm med omnejd delar varje vecka
ut mängder av flygblad och annan information i centrala
Stockholm. Den 7 oktober delade ett antal medlemmar
i SD-sthlm ut 2000 flygblad i samband med Lidingö-
loppet och vi värvade många nya anhängare där.

Här delar ny-
valda styrelse-
ledamoten
Christer Lindell
ut flygblad i
centrala
Stockholm



Nya supersnygga
tröjor och skjortor.
SD.Norrköping har tryckt upp T-shirts med text på både
fram- och baksidan. På ryggen står det "Svenska skatteme-
del åt svenska behov först" i blått. På framsidan står det
"Rör inte mitt land" och "Sverigedemokraterna 1991" i blå-
gult. Kontakta Norrköpings avd. för mer information.
SD-Norrköping, Box 9015,60009 NORRKÖPING (l00 kr)
Tel 011-146872, Fax 011-144761.

SD·Örebro har tryckt upp motivet "Sverige - fådernesland"
(den tecknade bilden samt text i gult tryck) på snygga sten-
tvättade blå jeansskjortor. Kontakta SD-Örebro för informa-
tion. SD-Örebro, Box 526, 701 50 ÖREBRO. Tel 019-240517.
Pris 180 kr

Vi vill ge ut nationell musik
Kan Du sjunga, spela piano, gitarr eller något annat instru-
ment? Kan Du läsa noter? Vi söker med ljus och lykta efter
folk som kan hjälpa oss med musikproduktion. Vi behöver få
ihop en liten grupp av människor med musikintresse för att
kunna ge ut nationell musik, främst i visform men även i
annan form. Vi har nämligen massor med fina melodier som
vi vill ge ut (kanske på skiva). Vi är särskilt i behov av
någon som kan läsa noter och sjunga. Är Du intresserad så
kontakta SD, Leif Ericsson, Box 20085, 104 60 STOCK-
HOLM. Du kan också ringa vårt kansli 08-825767 och
lämna ett meddelande eller tala med oss direkt.

Säkra utgivningen av SverigeKuriren
Stöd Tidningsfonden!

Postgiro 23 45 65 - O



o

SPRID VART BUDSKAP!
Affischera, dela ut flygblad, sätt upp klistermärken!
Flygblad - Best nr F9, 100 st Pris 45 kr.
Klistermärken - Best nr SD1, 100 st Pris BO kr.
Mfischer - Best nr A07+AOB, 100 st 250 kr.

30 november kommer att manifesteras i Lund.
Du som vill närvara eller resa med från Stockholm
kan kontakta partikansliet för vidare information.

"Siste svensken ..." har kommit
De nya dekalerna har kommit. De mycket efterfrågade
bildekalerna i maxiforrnat finns nu i lager. De är blå-gula
och har texten "Siste svensken tar flaggan med sig" och
bild på en svensk flagga. Pris 30 kr. Märk talongen "Siste
svensken". Andra maxidekaler finns också. Ring oss!

Sverigedemokraten - vår nya gratistidning är en presentation av
partiet och kan beställas från partikansliet. Bifoga 5 kr i frimärken
(för portot) så kommer den på posten.

BSS

250 sidor. Pris 150 kr
Best nr: 830

I denna bok avslöjas etablis-
semanget och massmedia
som förtryckare och åsikts-
poliser.

TRE TIMMAR SD
Best nr: V4. Pris 175 kr

Svensk flyktingpolitik,
en kritisk betraktelse.

Av professor Göran Englund
och direktör John Wilthorn

Best nr: S21. Pris 30 kr



Grattis, Norrköping!
Sverigedemokraterna i Norrköping blev den första kommun-
föreningen som registrerade sig för kommande val. Registre-
ringen blev klar den 26 september och avsåg både kommu-
nalvalet och landstingvalet. Sverigedemokraterna i Norrkö-
ping har 137 medlemmar i dagsläget och Madeleine Lars-
son, Krister Thelin och Roger Lindh, är SD-Norrköpings
främsta namn.

I landstingsvalet kommer man att driva kampanjer för att
förkorta sjukvårdsköerna och i kommunalvalet skall man
agera för att minska flyktingmottagandet, bevara lands-
bygdskolorna, och bygga ut spårvägen. Vi hoppas nu att
andra kommunföreningar tar efter och registrerar sig - åt-
minstone kommunalt (50 namn).

Den 10 oktober hölls ett lyckat möte i Solna. Medlemmar från Solna!
Sundbyberg slöt upp och det valdes en ny styrelse med nya mycket re-
presentativa kandidater. Vi önskar SD-Solna/Sundbyberg lycka till.

Du som bor i Stockholmsområdet, lyssna på Sverigedemokraterna i
Stockholms närradio, 88 mhz, varje lördag kl 14.00 -15.00. Bor Du utan-
för Stockholm kan Du skicka oss en femtiolapp och be om en provkas-
sett från våra fina närradiosändningar.

o VIKTIGT
ANGAENDE MEDLEMSAVGIFTEN!

För den som blir medlem och betalar medlemsavgiften efter den 15
oktober gäller avgiften också för hela följande år, 1991. Du som
redan är medlem kan, om du vill, redan nu förnya avgiften för
1991. Alla medlemsavgifter som inkommer efter den 15 oktober
gäller automatiskt för hela 1991.

Särskil.t erbjudande till Dig som redan är medlem.
Du som FORNY AR medlemsavgiften mellan 15 oktober och 30
november får som extra bonus ett ex av boken "Varför vi inte kan
lita på massmedia". Passa på! Boken utgår sedan helt ur vårt lager.


