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KALLELSE till medlemsmöten hösten  2010 

  
  
Bäste medlem! 
 
1.Verksamheten våren  2010 
 
Efter årsmötet den 18 mars anordnade vi den 26 april ett offentligt möte, ”Lavaldomen – ett slag 
mot kollektivavtal och demokrati” med arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö i Centrumkyrkan, Tumba C. 
 
 Ämnet är mycket viktigt för medborgarna. I pressmeddelande uttrycktes det så här : ”Ämnet 
handlar både om lönedumpning, åsidosättande av principen om lika lön för lika arbete och 
upphävande av demokratin, svensk lag Lex Britannia i MBL, den fria förhandlingsrätten och 
föreningsrätten, mänskliga fri- och rättigheter.” Efter Kurt Junesjös föredrag följde frågor och en 
intressant diskussion.  Tack  Kurt ! 
Vi förberedde mötet med utdelning av 400 flygblad på morgonen den 20 april och 300 på 
eftermiddagen den 23 april vid Tumba pendeltågstation. I bostadsområdet nära Tumba C, i Tuna 
och del av Storvreten delade vi ut 900 flygblad. Mötet annonserades i ”Mitt i Botkyrka/Salem” och 
infördes på kommunens hemsida. 
 
På vår hemsida: www.nejtilleu.se/botkyrka  har vi , förutom pressmeddelandet, under våren 
publicerat artikeln: 10-05-20 : ”Den rörliga svenska kronan och räntan bäst för Sverige” och 10-06-
10 : ”Öppet brev till Stockholms universitet om EMU- förläsning”. 
Två affischer ”EU dyrt för Sverige”och ”EU-fakta” togs fram och sattes upp på anslagstavlor i 
Botkyrka och i Salem.  Affischerna finns också på vår hemsida: www.nejtilleu.se/botkyrka . Sätt 
gärna  upp dem på anslagstavlorna ! 
 
2. Medlemsmöten hösten 2010 
 
Välkommen till våra medlemsmöten, torsdagar , kl 18.30 :  14 okt., 11 nov. och 2 dec. ! 
Plats: mp:s lokal, Tumba torg 114 vid parkeringen till Tumba C. 
 
Det är viktigt, att bevaka vad ”Tryck- och yttrandefrihetsberedningen” kommer fram till i sin 
översyn av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Resultatet ska komma efter 
valet. 
 
På medlemsmötena planerar vi verksamheten, fikar och känner det menningsfulla att ta nya steg på 
vägen mot ett fritt och demokratiskt Sverige ! 
 
Se också på vår hemsida: Medlemsinformation 10-09-02 om den globala klimat- och 
miljösituationen, EU:s politik inför klimatmötet i Cancùn och EMU-propaganda i valrörelsen. 
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