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KALLELSE till årsmöte torsdagen den 15 mars och medlemsmöten våren 2012 

 

 

1. Verksamheten hösten 2011 

 

Under hösten har vi efter styrelsemötet den 1 september haft tre medlemsmöten den 6 oktober, 10 

novemder och 1 december och diskuterat aktuella EU-frågor, t ex EU har lämnat demokratin, 

eurokrisen som fördjupas, klimat- och miljösituationen som förvärras, penning- och hållbar 

ekonomi och EU-domstolens inskränkningar av arbetsrätten, demokratin, föreningsfriheten och 

kollektivavtal med lönedumpning som följd. 

 

Hoten mot tryck- och yttrandefriheten, tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen 

(YGL) kvarstår. Yttrandefrihetskommittén (YFK) har skjutit upp beslutet om TF och YGL ska 

skrotas och ersättas med något annat till början av nästa år enligt tidningen Journalisten 20 oktober 

– 9 november 2011. Se på vår hemsida www.nejtilleu.se/botkyrka    ”2011-02-11: Yttrande över 

Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande SOU 2010:68” som visar vilket hot mot tryck- och 

yttrandefriheten som unionsrätten utgör. 

 

På vår hemsida har Kaj  under hösten publicerat artiklarna :  ”11-09-01: EU har lämnat demokratin: 

Lissabonfördraget och folkrätten – brotten mot fördragen om ekonomisk och monetär politik – 

brotten mot fördragets procedurordning – ett införande av euroobligationer bäddar för en ny 

skuldkris.”,  ”11-10-06: Klimat- och miljösituationen förvärras i snabb takt. Penningekonomi och 

hållbar ekonomi.”,  ”11-11-10: Eurokrisen fördjupas, 'Räddningsfondens” utökning saknar 

finansiering, EU in i en djupare efterdemokratisk period.”  och  ”11-12-01: Klimatkonferensen i 

Durban den 28 november- 9 december 2011:  Förläng och förstärk Kyotoavtalet !”. 

 

 

2. Årsmöte 2012 

 

Härmed kallas medlemmarna till årsmöte 2012  torsdagen den 15 mars, kl 18.15.  Välkommen ! 

 

Plats:  Hästhagen 6  (Lidén) i Grödinge. Buss 727 går från Tumba station kl 17.45. Framme vid 

hållplats Näs: ca kl 18.10, där vi möter. 

 

 

3. Medlemsmöten våren 2012 

 

Välkommen också till våra medlemsmöten, torsdagar kl 18.15: 2 februari, 23 februari, 26 april och 

24 maj. 

 

Plats: som ovan. 

 

 

4. Kongress 5-6 maj i Västerås 

 

Enligt lokalgruppsutskick 30/10 kommer 2012 års kongress att äga rum 5-6 maj i centrala Västerås 

och kallelse kommer i nästa nummer i Kritiska eu-fakta. Kolla hemsidan www.nejtilleu.se  för mer 

information. 

http://www.nejtilleu.se/botkyrka
http://www.nejtilleu.se/


Motioner ska vara rikskansliet tillhanda senast den 25 februari 2012. Skicka motionen till Nej till 

EU, Pölg 5   414 60 Göteborg .  

Vill Du att Botkyrkaavdelningen ska yttra sig över den , ska den vara Folkrörelsen Nej till EU – 

Botkyrka, c/o Kaj Lidén, Hästhagen 6   147 92 Grödinge tillhanda senast den 5 mars 2012.  

Välkommen med Dina förslag  ! 

 

 

5. Avslutning 

 

På medlemsmötena diskuterar och planerar 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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