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Bäste medlem! 

 

KALLELSE  till årsmöte torsdagen den 12 mars och medlemsmöten 

dessförinnan 2015 

 
1. Verksamheten hösten 2014 

 

Under hösten har vi efter styrelsemötet den 21 augusti haft tre medlemsmöten: 23 oktober, 13 

november och 4 december och diskuterat aktuella EU-frågor, t ex den fortsatta eurokrisen med 123 

miljoner EU-invånare drabbade av fattigdom, en fjärdedel av befolkningen, enligt FN-organet 

Internationella arbetsorganisationen ILO. Den planerade energiunionen i EU innebär, att 

medlemsländer som Sverige inte längre kan dra fördel av sina fungerande lokala elmarknader så att 

de relativt låga elpriserna kan bibehållas för hushållen och företagen. EU:s energiunion måste därför 

avvisas.  

 

Under hösten har vi fortsatt att sätta upp affischer på anslagstavlor om EU-avgiften på 37,7 

miljarder kr 2014, en ökning med 26,9 procent sedan 2010. 

 

På vår hemsida www.nejtilleu.se/botkyrka har Kaj under hösten publicerat artiklarna:  2014-08-21: 

”Lissabonfördraget gjorde EU överstatligt. Euroområdets stagnation, EU:s ökande fattigdom, 

deflationsrisker, och statsskulder som växer”, 2014-10-23: ”Nej till EU:s energiunion!”,             

2014-11-13: ”Den fortsatta eurokrisen. Lissabonfördraget, stabilitets-och tillväxtpakten, 

finanspakten och möjligheterna för Sverige att lånefinansiera offentliga investeringar i infrastruktur 

när statslåneräntan är 1,2 procent” och 2014-12-04 : ”Eurolandet Finland i ekonomisk depression. 

Det självständiga Island tar sig ur den ekonomiska krisen” . 

 

2. Årsmöte den 12 mars och medlemsmöten dessförinnan 2015 

 

Härmed kallas medlemmarna till årsmöte 2015 torsdagen den 12 mars, kl 18.15 och 

medlemsmöten, torsdagar kl 18.15 dessförinnan: 22 januari och 19 februari.  Välkomna! 

 

Plats:  Hästhagen 6 (Lidén) i Grödinge. Buss 727 går från Tumba station kl 17.37. Framme vid 

hållplats Näs ca kl 18, där vi möter. 

 

3. Avslutning 

 

På medlemsmötena diskuterar vi verksamheten, fikar och känner det meningsfulla i att ta nya steg 

på vägen mot ett fritt och demokratiskt Sverige ! 

 

En God Jul och Ett Gott Nytt År ! 

                önskar 
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