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smote 1995!
Sverigedemokraterna holl arsmote helgen 4-5 Arsmotet valde en ny styrelse och framfor
mars pa ett hotell i Norrkoping. Tyvarr lyckade§<lIJtpybrdfgr?ndeforpartiet.
nagra kulturberikare ta reda pa platsen ogbJ()gr0ik§3~rdansson fran arebro, tidigare andre
sig dit och forsokte forstora for oss. ..........«vjC~<5rdforande,>vaides till partiledare efter

Vid entren till hotellet fannsynderI8fdags..(iygaehde Ander§Klarstrom.
morgonen en person vidnamnMattiasFIYSl$t,TiUyiceordforatlde omvaldes Tina Hallgren-
fodd -71, fran BorensbergFM6talak6mrl1un. Be9gtss(5h'Hbbr.
Han satt en liten bit ifran entren till hotel let och . ·$()rnrJyandr~ vice ordforande valdes
i sr:W9 videofilmade han samtligapets6ner T6rna.sAhdefss6rffran Sundsvall.
SO,I', giek If I i II()lt~iieL.DE:t~a..uPPld~~l?~"u·<.1.?$tY·f~isg(ji6'JII~Fbe3lC:' a,i 2!-i i2pre3entailt
fore motets borjan av en uppmarksam~@lta'ga.. f[§tDyafJeDisirikt i Sverige:
reo Vid var fraga varfor. hansmygfilma.qefiCkyii bVre Norrland: Peter Kjellin, Skelleftea.
svaret att han gjorde en"dokurnentarfi.lrn".Vem Nedre Norrland: Tomas Andersson, Sundsvall
han arbetade for villeharyintesaga. Lars (tillika andre vice ordforande).
Emanue!sson bad da< hon()m att overlamna Kopparberg: Syen-ErikLarsson, Borlange.
filmentill oss, vilket han ocksa - efter en viss Bergslagen:Torbjorn Kastell, Vasteras.
overtalning - villigt gjorde, Mattias Flyckt har astra Svealand:ArnoldBostrom, Stockholm.
polisanmalt Lars for detta. Smalapd:Mats Toigen,Vaxjo.

Senare framkom det att Mattias<Flyckt, Va$tsverige:PerEmanUelsson, Goteborg.
tidigare under morgonen, hade "rekognocerat" Skane: Anders Westergren, Hoor.
vid konferenslokalen inne pa hotellet. Om hans ovriga styrelseledamoter:
"rekognocering" har nagot att gara med inci- Lars Emanuelsson, Stockholm, Henrik
denten en timme senare vet vi inte, men det Enmark, Salem, Urban Persson (SOU),
tyder onekligen pa detta. Trollhattan, Marcus Koch, Dais-Ed och Mats

Motet borjade som planerat, men efter en Germundsson, Stockholm.
knapp timme fick vi byta lokal efter att ett tiotal, Suppleanter: Jimmy Windeskog, Borlange,
givetvis maskerade, personer slangde in Magnus Edman, Sala, Jan Bengtsson, Hoor
stenar och krossade fonsterrutor i var konfe- och Magnus Lundin, Stockholm.
renslokal. Ingen kom till skada oeh det enda de I avrigt avhandlades ett antal framstallningar
Iyckades med, var skadegarelse pa hotellet. och motioner fran saval styrelsen som enskilda

Motet fortsatte i en annan lokal och motes- medlemmar. Manga av motionerna kommer att
deltagarna kande sig an mer sammansvetsade ligga till grund for det nya partiprogrammet,
och sakra pa var sak infor framtiden. som ska utarbetas under aret, for att kunna

Efterat grep polisen fyra personer, varav en vara klart for "klubbning" vid nasta arsmote
begardes haktad (han slapptes efter nagon 1996.
dag). Vi aterkommer givetvis till detta om vi far En komplett sammanfattning av motet kom-
ytterligare upplysningar. mer vi att ha klart till nasta bulletin.



Som manga ka.nner till, har ett generellt beslut
fattats att inte ha nagra demonstrationer for
SO inom den narmaste framtiden. Ingen regel
utan undantag brukar det ju heta, for samtidigt
med det beslutet bestamdes ocksa att ge SDs
"egen" dag; Engelbrektsdagen en chans till.
1994-ars demonstration blev ju en stor fram-
gang, atminstone vad avser deltagarantalet.

For att kunna genomfora en acceptabel
demonstration i ar kravs inte nodvandigtvis att
vi blir fler. Det viktigaste ar hur vi uppfor oss. Vi
vet att det inte ar vara medlemmar som skam-
mer ut oss rned provocerande kladsel och/eller
opassande "slagord". Vi kraver av alia demon-
strationsde!tagare aU vi gemensamt ser till att
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alia skoter sig och inte skammer ut so. Tank
pa att alia blickar ar riktade mot oss!

Arets Engelbrektsmarsch kommer att hallas
lordagen den 29 april.

Samling: Engelbrektsplan klockan 15.00
for demonstration till Mynttorget. Oar
kommer vi att ha mote med var nyvalde parti-
ledaren Mikael Jansson som huvudtalare.

Missa inte chansen att fa stifta bekantskap
med var nye partiledare!

Tider och platser ar de som vi kanner till i
nulaget. Dock kan polisen i Stockholm vilja
andra nagot i sista minuten. Ring var Info-linje
08-6422532 och kontrollera tiderna for saker-
hets skull.

LI E
RIREN 24 AR

Nu har den kommit! Den efterlangtade SD-
Kuriren nummer 24 har kommit fran tryckpres-
sen. Tyvarr har det tagit lang tid, och det kan
vi bara beklaga. Tank bara pa att alia prenu-
meranter kommer att fa det antal tidningar ni
har betalat for.

I kuriren hittar du bland annat:
"Valet i siffror" Sverigedemokraternas

rostsiffror kommun for kommun. Det finns
ocksa en "30 i topp lista" med vara 30 basta
kommuner.

"Sveriges Historia" Forsta delen i en artikel-
serie om slaget vid Lund 1676.

"Valrorelsen 1994" En reseberattelse fran
och om valrorelsen.

Givetvis hittar du ocksa partibutiken, insan-
darsidan och ledare.

Du som inte ar prenumerant, nu ar det hog
tid att borja prenumerera pa Sveriges enda
(nagorlunda) regelbundet utgivna nationeila
tidskrift. Var malsattning ar att kunna ge ut 6
nummer per ar. Prenumerationen galler a!ltid
for 6 nummer och det kostar endast 120:-
Anvand bifogade inbetalningskort eller skriv
"6 nr SD-Kuriren" och satt in 120:- pa pg:
234565-0.

Om du inte viII prenumerera, men anda lasa
nummer 24, kan du satta in 20:- pa vart pg
och skriva "SD-Kuriren nr 24", sa skickar vi
den omgaende.

For SD-Kurirens rakning viII vi ocksa
komma i kontakt med dig som kan tanka dig
att skriva artiklar eller pa annat satt vara
redaktionen behjalplig.
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SD-Borlange arrangerar ett
protestmote mot plpnerna
p~c1 moskebygge i
Bprlange.
.' Vi uppmanar alia. sv.eri-

~demokrater och andra
Itloskemotstandare att
KDmma till motet ash visa
~tt vi ar mang.a som inte
accepterar allt som det
mangkulturella samhallet
fo.(med sig.
• i Lordag den 6 maj sam-

las vi klockan 11.30 vid

Som alia medlemmar i
vastsverige redan vet, har
SD-Goteborg manadstraff
den forsta sondagen i varje
manad. Pa grund av riks-
arsmotet var "marsmotet"
installt men nu kor vi igang
igen. Samma plats och tid
som vanligt sondag den 2
april.

SD-Trollhattan meddelar
att aven de har borjat med
att ha en traff en gang i
manaden. Om du ar intres-
serad att komma i kontakt
med dem, gar det bra att
kontakta SD- Thn direkt.

SD-Skane meddelar att
de numera har ny adress

n

Jarnvagsstationen i Bor-
lange. Motet borjar klockan
12.00 pa Jussi Bjorlings
Torg.

Du sam undrar over
nagot angaende mDske-
planernc:.·. i Borlange
och/eller"vill hjalpa kom-
munforeningen i Borlange
med nagonting, ar valkom-
men atL. kontakta SD-
Borlange.'Adress och tele-
fon hittar du i har intil!. ;If

~

och nytt telefonnummer;
Box 545, 243 26 Hobr, Tel:
0413-53043. Pa derma
adress nar du ocksa SD-
Hoor.

Fran fullmaktige i Ed
rapporteras att senaste
kommunfu IImaktigemotet
varade i hela 7 (sju) minu-
ter! Det betyder att det
gamla rekordet pa 3,5
minuter fortfarande star
sig! Detta visar med all tyd-
lighet det vi alltid sagt att
demokratin inte fungerar i
Dals-Eds fullmaktige. Leif
Johansson (c) bestammer
pa sedvanligt pampmaner
det mesta sjalv.

SO-Sorlange
Hagabacksvagen20B
784 74 Borlange
Tel: 0243-87604

SO-Dais Ed
Box 113
66800 ED
Pg: 6445457-2

SD-Eski Istu na
Box 2071
630 02 Eskilstuna
Pg: 6460658-5

SD-Goteborg
Box 30036
400 43 Goteborg
Tel:031-417244
Pg: 380585-0

SD-Haninge
Box 46
13621 Haninge
Pcr 290082-7

SD-Huddinge
Box 4099
141 04 Huddinge

SD-Hassleholm
Box 135
280 20 Bjarnufll

SO-Hoar
Box 545
24326 Hoor
Pg: 4379576-4

SD-Laholm
Box 6006
312 06
Mellbystrand

SD-Norrkoping
Box10071
60010 Norrkoping
Pg: 4375042-1

SD-Sala
Box 17
73321 Sala
Tel:0224-12453
Pg: 924027-6

SD-Sollentuna
Box 766
191 27 Sollentuna

SD-Skane
Box 545
24326 Hoor
Tel: 0413~53043
Pg: 423812-7'

SD-Sundvall- Timra
Box 3060
850 03 Sundsvall
Tel: 060-500608
Pg: 21 5542-2

SD-Trollhattan
Box 60
46020 Sjuntorp

I Pg: 491Z6 22-5

SD-Uppsala
Box 1932·
751 49 Uppsala

,·1
SD-Varherg
Box 1186
432 16 Varberg
Pg: 6952 65-9.

SD-Vasteras
'l,~l:'

Box 160 18 ;;,'.'
720 16 Vasteras,t)k

SD-Vaxjo
I Box 489
I 431 06 Vaxjo

Tel: 0470c828 58
Pg: 3921·25-8

SD-Ystad
Box 78
271 22 Ystad
Pg: 6433061-6

SD-Orebro
Box 526
701 50 Orebro
Tel: 019-453379
Pg: 4809996-4

SOU-Riks/Ung Front
Box 766
191 27 Sollentuna
Pg: 6493600-8



'VA
ONDEN

Fbrra redovisningen:
353868:-

Sedan 95 01 20 har fbljande
bidrag inkommit pa

pg: 6293270-2.
Joakim, Visby 100:-

ITage, Mngsas 100:-

IILars, Varby 150:-
IvaI', Sodertalje 200:-

iMikael, Vastra Frolunda 100:-
ITomas, Hagersten 243:-
I Marta, Stockholm 2000:-
IStaffan, Jarfalla 100:-1
IKarl-IvaI', Kalmar 50:-
I"Istal!et for folkol" 100:-
IDan, Uddevalla 200:-
! Ingvar, Heisingborg 100:-1
~Rickard, Malmo 50:-1
ITage, Alingsas 100:-
!Johan 100:-
Ilv1ikael. Ciiebro 100:-
l,d 0 I"I'~cka 25',-(1\,'i.U. \ia. "

J Johan, Farsta 200:-
I~2rs, Bal;dhagen 200:-1'
; ')2:1, Udaeval!a 200:-
!"!E';,-t:::> Stockho1fl' 2000'-1f'.' <t..<l, ••.• t. I •

i Summa 950314: 360286:-
i \/i far locka for al!a bid rag.
~ Det har kornmit forfrag-
ll~ningar am varfbr vi kbr vidare
med va!fonden. Orsaken aI',

Isom vi har berattat am tidiga-I
re, att vi Kommer att fortsatta

loch "bygga pa" valfonden tills
ialia skulder fran vairbrelsen
!ar betalda. Detta beraknasIvo.ra klart i oktober detta ar.

Var malsattning ar att dar-
efter pabbrja valfonden infbr
1998 aI's val. Malet ar annu
inte bestamt, men nag ska
det bli hbgre an 1994
(200000:-). En fbrdubbling ar
val inte ombjlig?

Ni som satte in pengar
under perioden 15-30/12 -94
har tyvarr inte kunnat se dam
redovisade. Detta beror pa
oss pa kansllet och andrade
rutiner vid arsskiftet.
Pengarna det galler (sam-
manlagt ca. 1100:-) Kommer
att redovisas i nasta bulletin.

I

Att vara medlem i SO kostar
200:-/ar. Aven i ar far du bulleti-
ner, rabatter, inbjudan till moten
oeh aktiviteter. Vi planerar infor
perioden 1995-1998, att SD-bul-
letinen ska komma ut nastan
varje manad, oeh var tidning
SD-Kuriren, pa sikt, 6 ganger
om aret.

Det ar Dina bidrag, medlems-
avgifter oeh inkop som gar att
SO kan Kampa vidare for

svenskarnas ratt.
Sli medlem aven detta ar!

Om du Kanner aU du viII gora en
aktiv insats sa kan du kontakta
din lokalavdelning eller riks-
kansliet.

Nar du ska betala in din med-
lemsavgift, overtala din kamrat
att oeksa bli medlem. Om alia
varvar en medlem blir vi dubbelt
sa manga oeh dubbelt sa starka

Tank pa det patrioter!

Pa mangas begaran medsander
vi en blankett som alia nationellt
sinnade patrioter bor lamna in
tiIIsammans med sin sja!vdekla-
ration.

Genom denna blankett begar
du s~at~ef§.ttnad P2 2fLJ!!(1 2.'/

den felaktigt forda flyktingpoliti-
ken.

Givetvis komrT'er din begaran
att avsias, men det viktiga a.r att
man visor att stora delar av det

svenska folket inte aeeepterar
det daraktiga satt som Sveriges
ekonomi skots pa. Det ger sa.m-
tidigt din lokala skGttemyndighet
lite roligt extraarbete da. de
maste besvara alia yrkanden
skriftligt

Vi viii ju inte at nagon ska
sitta sysslolos oeh rulia tummar-
no. medan "Svensson" arbetai' i
sitt anletes svett, eller hur?

Engelbrektsmarschen
Lordag 29 a rim!

SD / SDU kund!
Vid din bestallning skulle vi
vara tacksamma om du
bl1lnar ditt telefonl1ummer.
Detta skulle underlatta V,,1.::t
a rbete om nagot fdgetecken
skulle dyka upp i samband
med cxped ieringen.

som nyligen flyttat 0ch fau
detta utskiek eftersant till dig
genom posten. Tank pa att I
nar eftersandningstiden gar
ut, Kommer vi inte att kunna
na dig om du inte meddelar

oss din nya adress. Efter
varje utskick far vi tyvarr till-
baka ett antal brev fran med-
lemmar som flyttat och glomt

att meddela ny adress. Att
via detektivarbete hitta

dessa personer igen kraver
bade tid och kostar pengar,

Anvand garna postens
poriofria adressandringskort.
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