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Socialdemokraterna i Krokoms kommun höll 

årsmöte på Rödöns bygdegård 

 
Socialdemokraterna i Krokoms kommun höll årsmöte på Rödöns 

Bygdegård torsdagen den 16:e mars. Årsmötet var välbesökt med 

medlemmar från hela kommunen.  

Under kvällen hölls diskussioner inför kommande kyrkoval. I september går 

Socialdemokraterna i Krokoms kommun till val på en egen lista till kyrkofullmäktige i 

det nya pastoratet i kommunen, för en öppen folkkyrka för alla. 

Årsmötet kunde konstatera att året som gått varit ett händelserikt år. I början av året 

meddelade dåvarande oppositionsråd Rolf Lilja, Kougsta, att han skulle avgå och genast 

påbörjades arbetet med att få fram en efterträdare. Efter nomineringsrunda valdes 

Niklas Rhodin, Krokom, till nytt oppositionsråd efter Lilja. Rhodin tillträdde rollen som 

oppositionsråd 1 november 2016. 

Året som gått har även ägnats åt att träffa medborgare, företagare och medarbetare 

runtom i kommunen. Ett arbete har också inletts för att ta fram politiska riktlinjer och 

valprogram inför kommande kommunval, under parollen att vi socialdemokrater vill 

göra Krokom till Jämtlands framtidskommun: Framtidskommunen Krokom.  

Oppositionsråd Niklas Rhodin är en av de åtta ombud från Jämtlands län som kommer 

åka till Socialdemokraternas partikongress i Göteborg 8-12 april. Årsmötet fick en 

redogörelse över hur Socialdemokraterna ska skapa trygghet i en ny tid.   

En hel del val gjordes på årsmötet. Leif Jonsson, Aspås, valdes till ny kassör efter Stefan 

Fax, som avtackades efter mångårigt engagemang i styrelsen.  

Övriga i styrelsen är:  Maidie Wiklund, ordförande, Nordannälden, Leif Jonsson, kassör, 

Aspås, Maria Jacobsson, Änge, Gabriella Carlsson, Hissmofors, Anna Olsson, 

Trångsviken, Niklas Rhodin, Krokom, Mikael Karlsson, Kännåsen, Katarina Rosberg, 

Trångsviken, Erika Öhlin, Aspås.   

Socialdemokraterna i Krokoms kommun kommer under 2017 att arbeta vidare för våra 

förslag och idéer för ett bättre Krokom. Vi tar sikte på  valvinst i kommunvalet 2018 för 

ett Krokom som ska hålla ihop.  



 

För mer information:  

Maidie Wiklund, ordförande: 076-8111871 


