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Stöd oss ekonomiskt med valfritt belopp

På nationaldagen i Stockholm.
Den 6 Juni hade

Sverigedemokraterna
torgmöte på Norrmalms

torg som utannonserats i tidi-
gare bulletin. I gassande sol-
sken och med svenska flaggor
i svaj startade SD på
Lördagen den 6 juni sitt torg-
möte, på plats fanns ca 200
personer varav flertalet var
Patrioter som samlats för att
tillsammans hylla vårt land
på nationaldagen. Sannolikt
hade en del av åhörarna kom-
mit tack vare kampanjbilen
som rullade runt pa stan tim-
marna före mötets början.

Anders Klarström höll där ett
mycket uppskattat tal på cirka
45 minuter, för att sedan stäm-
ma upp i sång tillsammans
med åhörarna. När försam-
lingen enats kring den sven-
ska fanan sjungandes "Du
gamla du fria" avslutades
mötet.

På mötet syntes även några
tv-filmare som svepte med
kameran några varv runt
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publiken och upp på talarsto- Problemet för oss är alltså
len för att sedan försvinna inte att de skulle vara
lika snabbt som de kommit. "dumma", utan att arbetsgiva-
Dock gjorde de sig hörda på reföreningar, fackföreningar,
Sveriges (?) Television senare politiska partier, organisatio-
på kvällen med uttalanden ner och massmedier alla till-
om att främlingsfientliga hör det samlade etablisse-
krafter försökte slå mynt av manget, som för oss av eda-
den svenska flaggan. renhet bara kan betraktas
Sannolikt räcker även massme- som en sak. Fiender. Om vi
diafolkets slutledningsförmåga har det klart för oss förstår vi
till för att dra slutsatsen att vikten av att SD måste bli en
patrioter som hyllar det svenska stark organisation och sättet

och inte vill förinta att få ut vårt budskap måste
det med invandring bestå av enträget flygbladsut-
och annat, även kan delande m.m.
tycka om mer än det
svenska folket av det
som är svenskt.

Sverigedemokraternas kampnj
bil åkte ut på stan och visade
upp vårt glada budskap.

Patrioter lirade på kvällen.
På nationaldagskvällen firades det i närheten av
en badplats utanför Stockholm. Med trevlig natio-
nell samvaro åts, dracks och sjöngs det både ute
och inomhus. Det verkade som de flesta tyckte
det var en lyckad och rolig fest, och det får nog
tillskrivasbåde arrangörerna av festen och delta-
garnas ini tiati vrikedom att så blev fallet.



Sverigedemokraterna höll årsmöte den 7 Jun~.
I samband med nationaldagsfirandet hölls som utannonserats i tidigare bulletin
årsmöte. Här nedan följer protokollet från årsmötet.

Protokoll från Sverigedemokraternas årsmöte 92·06·07

§ l. Mötet öppnas.
§ 2. Anders Klarström valdes till mötets ordförande.
§ 3. Christer Lindell valdes till mötets sekreterare.
§ 4.Tomas Lindqvist och Niklas Irberger valdes till Justeringsmän.
§ 5.Föredragningslistan godkändes.
§ 6. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes med förbehåll för § 7.
§ 7. Kritik framfördes på grund av att kallelse till årsmötet utkommit för sent.
§ 8.Röstlängden fastställdes.
§ 9. Anders Klarström ger styrelsens verksamhetsberättelse.
§ 10.Styrelsen beviljades ej ansvarsfrihet avseende kassören Jerker Magnusson som ej lämnat någon redovisning.
§ Il. En ny styrelse för verksamhetsår 1992valdes och ska bestå av följande ordinarie ledamöter: ordförande
Anders Klarström. Tomas Lindqvist. Henrik Enmark. Bengt Öman, Gun Svensson. Tina Hallgren. Peter Schmied.
Mats Tolgen. Solveig Metus. och suppleanter Ingemar Ramell och Roger Lindh.
§ 12.Till revisorer valdes Erik Dahlen och Leif Ericsson.
§ 13.Motioner.
l. En motion om höjning av medlemsavgiften behandlades vilket resulterade i att medlemsavgiften i fortsätt-
ningen kommer att vara 200kronor per kalenderår. I samband med detta framkom ett förslag om differentiering
av medlemsavgiften beroende på ålder. Mötet beslutade att alla upp till 16år kan lösa en ungdomsavgift för 50
kronor vilket då innebär att de får medlemskort men inte månatlig bulletin.
2. En framställan om att lokalavdelningar skall kunna uttaga en lokal medlemsavgift behandlades. vilket resul-
terade i att lokalavdelningar i fortsättningen har rätt att ta ut en medlemsavgift för inträde i den lokala förening-
en vilket inte utesluter att medlem boende i dAnaktuella kommunen är medlem enbart i riksorganisationen.
3. Ett förslag om uteslutning av Anders Klarström och Gabriel Wikman hade inkommit. Frågan behandlades vil-
ket resulterade i att ett enigt årsmöte beslutade att ej ge förslaget bifall.
4.Ett sakprogram i EG-frågan upplästes och godkändes med några smärre justeringar.

IDESSA PRODUKTER REKOMMENDERAR VI ER EXTRA MYCKET! l

Sverigedemokraterna är ständigt i behov av stöd från
sina medlemmar. Det drivmedel som krävs för fram-
gångar är att kunna ta fram mängder av billigt material
i form av flygblad m.m. och det är inte gratis I Det är
så klart en av förklaringarna till att knappt någonting
Ni beställer från SD är gratis, eftersom det i slutän-
dan måste betalas av någon. Ett sätt att få pengar till
att skicka ut de gratis informationspaketen till nya
sympatisörer, är vinsterna på försäljningen men det är
tyvärr väldigt stora utgifter som partiet har, så det
räcker inte till. Vi ber därför våra medlemmar om
stöd i form av ekonomiska bidrag, kan DU hjälpa till
med en slant, liten eller stor? Använd i sådana fall pg
234565 - O och märk talongen "allmännt bidrag" ..



BESTÄLL VARA PRODUKTER!
HÄR FÖLJER LITE SAXADE PRODUKTER FRÅN VÅR SENASTE BESTÄLLNINGSlISTA.

Iförra bulletinen hade vimed ungefär hälften av
det somgår aH köpa från SD.Här följerresten.

OBS.aH porto alltid ingår i alla priser.

Skrifter
The political soldier (på svenska) Pris: 20 kr
Svensk flyktingpolitik, en kritisk betraktelse Pris: 15 kr
Det dubbla sveket Pris: 15 kr
Europaunionen (Nej tack!) Pris: 10 kr
Granne med SIV -Statens invandrarverk Pris: 10 kr
Sjöbo - ett demokratiskt föredöme Pris: 10 kr
Karl XII i slaget vid Narva Pris: 25 kr
Germanernas historia Pris: 25 kr
Tro och tankeliv i det hedniska norden Pris: 25 kr
Engelbrekts befrielsekrig Pris: 25 kr
Sten Sture i slaget vid Brunkeberg Pris: 20 kr
Det svenska folket... Pris: 25 kr
En historisk vandring genom Stockholm Pris: 30 kr
Vårt fädernesland, svensk soldatinstruktion 1930 Pris: 10 kr

Böcker
BSS . ett försök att väcka debatt. 250 sidor om BSS historia. Pris: 99 kr.
Dekaler
10 st blandade Pris: 75 kr.
Siste svensken tar flaggan med sig Pris: 30 kr/st
Indianerna sto~ade inte invandringen- idag sitter de i reserval... Pris: 30 kr/st

Affischer
Tors strid med jättarna Pris: 25 kr
Sverige-fädernesland (färg) Pris: 25 kr

Beställning göres genom att sätta in
beloppet på PG: 234565·0 och ange
på talongen vad betalning avser.

Avgifter
Medlemsavgift, ett kalenderår 200 kr
Medlemsavgift, livstid 1500 kr
Partiprogram 30 kr
Prenumeration SD-Kuriren 120 kr/6 nr

Flygblad (blandade)
500 ex 190kr
1000 ex 250kr

Klistermärken (självhäftande)
100 st 65 kr
500 st 290 kr

1000 st 500 kr
Klistermärken (slicke)

100 st 50 kr
500 st 190kr

1000 st 300 kr

Tidningar
Sverige-Kuriren nr 1, 15 kr
nr 2,15 kr, nr 9,20 kr
nr 10, 10 kr, nr 11, 10 kr
nr 12, 1O kr, nr 13, 1Okr
nr 14,10 kr, nr 15,10 kr
nr 16/17,25 kr
Sveamål nr 1 + 2, 40 kr
Gjallarhornet nr 1 inkl affisch 20 kr
Tidningspaket! 10 äldre nr av våra tidningar.
Pris: 120 kr.
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Viberättade i föregående bulletin om hur '11/, ./E0ll-qq, förläggning för ca 700personer blev svaret: "Nej,
regeringen och invandrarverket vill :.z.;'.t~"':~f~qf:Jq.&ko" alla som har ringt hit har precis som du varit

",. ••• o J><i " q,
göra om det före detta militära rege- i,-,'<i:'~<t~~".ci::O.lo""~:- &'J upprörda, de enda som propagerar för förlägg-
mentet Il7 i Uddevalla till en sk flyk- :.o::'''':;'::'';:,,"::''''/f':~ <1

011
" ningen är som du säkert märkt tidningen
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tingsluss, och hur Uddevalla kom- ",,;'l16:;''4 "<I<"%.O':.~""~,/"/~l1· ohuslänningen ..." Uddevalla kommun sitter
l'. I.(f/. '" ,q ""<.I/e 'C4-

mun nu har att ta ställning till om flo'ti:ol4,::"~/;~o" "~>"~_"""klämda i ett skruvstäd, att döma av den person vi
~ I u."" -'lo "fr·" ~•.

så ska bli eller inte. En 10
0"0;~",~,<Iq~'.411: 'l1.",~/f{f pratade med är kommunstyrelsen inte odelat posi-
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Sverigedemokrat ringde i mit- Iye<"~o,,":;"";:;::,,0,0$:".... tiva till en gigantisk flyktingsluss i kommunen.
ten av Juni till Uddevalla ,cå~ '<:.i"l10~;d'.~<iJ.";;::.;:s Men på ena sidan ay skruvstädet har de den all-
kommun för att ta reda på lite QSb'b. "'<lI:J~' männa opinionen och på andra sidan den tunga
mera i frågan. Efter att han blivit v~~. Bohuslänningen som absolut vill att Il7 ska bli
rundkopplad några varv av telefonisten 'I) ovannämnda. Om så många som möjligt
fick han tala med en person som dock inte skötte ringer till kommunen så kanske folkstyret
förhandligarna i frågan men som ändå lämnade en k '" d' H
d l 'ft D 30' . f tt Udd Il k an vmna over massme wpressen. ane Uppgl er. en Jum a ar eva a ommun .... _ . o

beslut ifalll man ska ställa sig positiv till förslaget som skoter forhandlmgarna l fragan heter
om förläggningen eller inte. Före den 30juni finns Hugo Nilsson och nås på tel. 0522·961
det alltså all möjlighet att påverka de ansvariga 47. Eller ring gärna 0522·96 000 och
genom att ringa och berätta vad man tycker. begär kommunfullmäktigeordföranden.
Personen på kommunen uppgav att det var flera "tt· t DU· kan bet da ""l.

h d· h h f k o f" l" . .n JUS rInger y vasom a e nngt oc a t synpun ter pa or aggnmg- • o o

en, och på frågan om det var några som tyckte att dIgt mycket, sa lyft genast pa luren
det var bra att bygga om regementet till invandrar- och berätta vad du tycker!



VAL
FONDEN

FVL L
STAPELN!
När valet kommer
I994 skall vi stå
redo för att låta
nationalismenHär intill finns en stapel som visar

hur valfonden utvecklar sig. Det är
nu cirka 800 dagar kvar till valet
1994. Det kan verka mycket men
ser vi inte till att gemensamt få
valfonden att skjuta i höjden så
kommer alla som verkligen har en
stark offervilja att känna sig myck· 200 000:-
et pressade framåt de sista måna·
deerna före valet. Om var och en
som läser denna redovisning själv
kunde läsa sitt namn här varje
månad så skulle vi snart ha nått
vårt mål. Giv Ditt stöd även du.
Förra redovisningen 10655:·

Mats Haninge 300:-
Göte Borlänge 50:-
Mauias Linköping 100:-
Roger Norrköping 40:-
Christer Stockholm 200:-
Arne Bergeforsen 100:-
SD-Partille 200:-
Jan o Tina Höör 200:-
Peter Göteborg 400:-
Okänd 10:-
Anders Höör 200:-
Mats Haninge 300:-
Gullan Stockholm 300:-
Arne Bergeforsen 100:-
Summa 92-06-22 13155:-

-------------------------------lQ~
Ja, jag kan tänka mig att
månatligt betala in Kr på
Sverigedemokraternas valfond
PG: 629 32 70 - 2

Obs. Tänk på att även ett litet
belopp

kan bli ett bra stöd i längden!
Skickas till SD-Riksorg.

Box 200 85, 104 60 Stockholm

Sätt in ett
belopp
även DU!.Ultima Thule gjorde succe

på Gärdet iStockholm.
Söndagen den 21Juni spelade den (för de
flesta inte helt okända) patriotiska rock-
gruppen Ultima Thule i EM-tältet på
Gärdet. En stor skara musikintresserade
patrioter och andra hade kommit till
platsen för att lyssna på Agent Bulldog
(som var förband) och huvudattraktionen
Ultima Thule. Med en medsjungande
publik drog man av låtar som liEnskägg-
lös dundergudll, lIRagnaröklI, IIMitt landll,
vilka redan blivit "klassiska" låtar. På lis-
~~n ~annsS)"O"hTl.-10"'+ ~v""" ...:len u'"'+""~-'V-"I~l• .j. •.I."l u........ ..•. J. y.n.lo J. l U 1:::;.1...•.u J. l Y.l. c::;UA l -

ga klassikern IISverige,Sverige,
Fosterlandll. Saknades gjordes dock
IIEngelbrektsmarschen" vilket väl fick
vägas ut av IISchottis på Valhallll och
"Stolt och stark" från den kommande LP:n
samt att nationalsången spelades ett
antal gånger.


