
Öppningsanförande av tf distriktsordförande Birgitta Almroth 

vid LO-distriktet i Skånes höstmöte den 21 november 2019 

[Obs! Det talade ordet gäller] 

Kamrater, mötesdeltagare! 

Varmt välkomna till det skånska LO-distriktets höstmöte. Det vill säga till 

ert möte. Det är bra att vi får tillfälle att träffas. Jag har sett fram emot den 

här dagen länge nu.  

Tillsammans representerar ni över 155 000 skånska LO-medlemmar. Den 

organiserande arbetarklassen.  

Idag kommer vi tillsammans att sätta riktning för nästkommande år.  

 

------------ 

Låt mig inleda med att säga att det blir ett viktigt år för vår gemensamma 

verksamhet här i LO, i vår gemensamma föreningsverksamhet.  

Nästa år är det LO-kongress igen. Många beslut ligger i vågskålen, mycket 

kommer att hända.  

Men den äger också rum i en turbulent tid i samhället. Men det vi fackliga 

sade i valen 2018 och 2019 är inte mindre sant nästa år. Eller hur? 

Vi vill fortfarande se ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler 

och bättre jobb samt ökad jämlikhet. Självklart.  

Från LO-distriktets styrelse hoppas vi därför att vi alla här inne - 

tillsammans, med kraft - kan ta strid framöver.  

Strid för våra ideal, strid för våra förslag.  

Strid för att förverkliga LOs stora program för jämlikhet.  

Strid för att alla förbund inom LO ska nå framgångar i nästa års viktiga 

avtalsrörelse.  



Ja. Jag hoppas på det. Så tänker jag. Starka tillsammans även när det 

emellanåt gungar.   

Och som ni vet har det gungat en del i vår gemensamma förening här i 

distriktet.  

 

----------- 

Så. Ja. Inte minst jag har längtat efter den här dagen. När LO-distriktet 

återigen får en vald ordförande - och inte en tillförordnad ordförande som 

aldrig sökte den rollen.  

Men jag, vi, har gjort vårt bästa.  

Vi har fortsatt vår opinionsbildning. Vi har tagit strid mot vinster i 

välfärden. Vi har tagit strid mot den skånska högerns nedskärningar i 

kollektivtrafik och sjukvård. Vi har på många olika sätt och arenor lyft 

fram LOs program för jämlikhet och vi verkar för att förslagen ska få 

genomslag och bli verklighet.  

Vi i styrelsen tillsammans med er i medlemsorganisationerna, LO-facken 

och vår personal på distriktet.  

Vi har nu i en verksamhet där studierna spränger ramarna för att ni har så 

många deltagare. Vi har fått igång nya kommittéer som spänner bågen högt 

för verksamheten. Vi har genomfört vårt första egna regionala Ungforum. 

Flera av våra verksamheter har utvecklats otroligt.  

 

------------- 

Men bra kan bli bättre. Många spännande saker ligger framför oss. En hel 

del förändringar vi inte har överblick på än kommer också att äga rum.  

 

Men alla de utmaningarna och möjligheterna klarar vi bättre av 

tillsammans. Så låt oss ta ett gemensamt avstamp framåt. 



Verksamhetsplan, budget, val av ordförande, intressanta gäster och 

spännande kulturinslag. Nu kör vi igång en dag med blicken ställd mot 

framtiden. 

Jag passar på – med glädje! – att tacka för mig i rollen som tillförordnad 

ordförande, och ser fram emot att träffa er framöver i min roll som vice 

ordförande.  

 

Återigen - välkomna hit!  


