SVERIGEPARTIET

EXTRA ARSMOTE
Medlemmarna i Sverigepartiet kallas harmed till extra arsmote med anledning av
det kuppforsok mot partiet som iscensatts av nedan namnda konspiratorer inom
styrelsen: Leif Zeilon, Sven Davidson, Jerker Magnusson, Richard Meyer och
Lars Ljungh. Dessa personer har svikit sitt parti och sitt land. De har uteslutits ur Sverigepartiet p g a stadgebrott m m. Vi kommer att lamna detaljerad
information pa arsmotet om vad som intraffat.
Kuppforsoket har slagits ned och laget ar under kontroll. Vi kommer att pa arsmotet begara medlemmarnas godkannande av vidtagna atgarder. Partiets tillgangar
ar sakrade och kommer att overlamnas till medlemmarna pa arsmotet. Revisorerna
har fatt i uppdrag att granska rakenskaperna.
Som hamnd for att vi ingripit mot forradarna har dessa riktat falska anklagelser
- bl a i Expressen - mot Herrmann, Liverfalk och undertecknad. Vi beklagar djupt
att Herrmann, mot bakgrund av detta, valt att avga som partiordforande. Vi kanner
alla djup tacksamhet for det fantastiska arbete han utfort for partiet och
Sverige. Herrmann kvarstar dock som medlem i partiet.

A

Om Du inte har tillfalle att komma pa arsmotet, kan Du lamna fullmakt at nagon
annan medlem att foretrada Dig vid omrostningarna. Obs att kupongen nedan i sa
fall maste fyllas i och skickas till Lars Lindh senast den 16/11 under adress:
Sverigepartiet, Att: Lars Lindh, Box 153, 191 23 Sollentuna.

B

Vi i styrelsen foreslar, att Du skickar bifogad fullmakt till oss under adress:
Sverigepartiet, Att: Lars Lindh, Box 153, 191 23 Sollentuna. Du kan ringa till
Lars Lindh for ytterligare information pa telefon 08 - 96 96 45.

C

Du som tanker komma pa arsmotet anmodas att skicka in talongen nedan senast den
16/11. Glom ej att medtaga giltigt medlemskort till arsmotet.
Stora Horsalen, Medborgarhuset,
platsen.
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