Inbjudan till stormote i Goteborg
Sondag 5 November kl: 14.00-17.00
Med anledning av hogtidligha.llandet av Gustav IIAdolfs dodsdag anordnar SD-Vast
(Sverigedemokratema i Vastra Gotalands Ian) ett inomhusmote for alIa gamla oeh nya
medlemmar.
SD-Vast har pa detta mote den stora aran att presentera SD-Riks ordforande; Mikael Jansson.
Ett flertal av vara andra myeket uppskattade talare kommer att medverka, daribland var vaItalige oeh historiekunnige andre viee ordforande; Torbjom Kastell, som kommer art halla ett
foredrag om Goteborgs grundare, Gustav n Adolf, till hans ara.
SDUs nytilltradde ordforande; Jimmie Akesson presenterar sig sjalv oeh den narmaste tidens
planer for SDUs verksamhet. Aven den forre SDU-ordforanden; Jimmy Windeskog, (som
numera bor oeb verkar i Trollhattan) kommer att presentera sin syn pa det politiska etablissemangets forsok att Iansera "Sveriges nya statsreligion - Den Politiska Ateismen", d.v.s. Mangkulturalismen, Homo-hysterin oeh den Heliga Feminismen, i "skon" forening.
AlIa nya oeh gamia medlemmar ar hjartligt valkomna till detta mote, oeb det ar var absoluta
forhoppning att Du kommer. Du rar mer an gama ta med dig din samboisarbo/make/maka,
dina barn, eller nagon annan som Du vet ar SD-sympatisor. Ipausen bjuder vi pa fika oeb
saljer SD-prylar som Du kan kopa for art stOdja SDs verksamhet i Vastra Gotalands Ian.

OBS! Vi kommer infOr detta mote. att dra igang en telefonkampanj i Vastra Gotalands
Ian fOr att varva motesdeltagar~ nya medlemmar, prenumeranter och ekonomiskt stod
till vara lokala valkampanjer runt om i lanet fram till valdagen 2002 (som enligt val/agell
alltid ska intriiffa dell 3:e sondagen i september var fjiirde ar).

Hjalp oss att na framgang med denna tunga uppgift genom:
••
••
••
••

att Du sjalv anmaler din intresse att komma pa motet.
att betala in din medlemsavgift for 2001 (200:- pa postgiro: 234565-0).
art fomya din prenumeration pa SD-Kuriren (150:-/4 nr pa postgiro: 1170968-0).
art Du satter in ett valfntt belopp som bidrag till Sverigedemokratemas Valfond
Vastsverige (postgiro 199348-4).
att Du anmaler ditt imresse att bli ak'tivist eller pa annat satt bista oss i kampen.

••
Om vi slipper ringa upp dig genom att Du sjalv tar initiativet. sa kan vara begraDsade
kampanjresurser inriktas pa att kontakta dem som iDtehar sa stark drivkraft som Du.
Din intresseanmalan till motet maste vara SD-Goteborg til1banda senast 30 oktober.
Meddela namn, adress. telefonnummer. hur manga Ni blir oeh hur Ni aker.
Meddelande om exak.1motesplats (Gbteborgsomnldet) tar Du nah'Tadagar fore motet.
Ring, skriv eller e-posta till: SD-Goteborg, Box 30036,40043 G()teborg
e-posta i torsta hand: gbg@sverigedemokraterna.se
Tel: 031-517'244. Ordforande: l\1ichael Andersson: 070-740 1539.

