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"Ingen kris hos 
Sverigedemokraterna"
ALE. Efter förra veck-
ans skriverier om Sve-
rigedemokraterna öpp-
nade sig partiet plöts-
ligt.

Lokaltidningen fick 
ta del av årsmötespro-
tokoll, bokföring och 
den ifrågasatta med-
lemsmatrikeln.

– Det är ingen kris i 
vårt parti. Krisen har 
varit Börje Ohlsson. 
Han har varit en kata-
strof, säger nuvarande 
ordföranden i Ale, 
Rune Karlsson.

Det är naturligtvis upp till 
var och en att bedöma vad 
som är att beteckna som kris 
i en förening. När medlem-
mar utesluts och årsmöten 
ställs in för rädslan att andra 
i partiet ska ta över makten är 
krisstämpel ingen överdrift.

– Det har självklart varit 
jobbigt, eftersom vi inte har 
kommit överens med Börje 
som har representerat oss 
i fullmäktige. Nu när han 
är borta känns det mycket 
bättre, säger Rune Karls-
son.

Vad som inte framkommit 
tidigare är att Börje Ohlsson i 
ett brev redan i oktober 2007 

lät meddela att han lämnade 
ordförandeposten på grund 
av sitt civila arbete.

– Medlemmarna ville inte 
det och därför bestämde jag 
mig för att kandidera till yt-
terligare ett år som ordfö-
rande, men då "kuppades" 
jag bort, säger Börje till lo-
kaltidningen.

Korrekt röstlängd
När årsmötet hölls hävdade 
Börje att fel röstlängd upp-
rättats. Registrerade med-
lemmar fick inte rösta. På 
den punkten hade Rune 
Karlsson dock rätt. Nya 
medlemmar som har betalat 
sin avgift efter 7 januari får 
inte rösträtt vid  kommun-
föreningens årsmöte. Mot 
uppvisande av betald med-
lemsavgift ges däremot ytt-
randerätt. Detta står tydligt 
i stadgarna.

– Så att vi skulle ha upp-
rättat en särskild röstlängd 
för årsmötet bara för att få 
makten i partiet är ett felak-
tigt påstående, säger Rune 
Karlsson.

Däremot erkänner han 
att årets årsmöte inte har ägt 
rum på grund av den oreda 
som konflikten med Börje 
Ohlsson har skapat.

Han anklagas för att ha 
varit illojal mot partiet och 
dessutom inte ha skött ad-
ministrationen på önskvärt 
sätt.

– Att vi inte har skick-
at in någon redovisning till 
Skattemyndigheten beror 
på att deras utskick har gått 
till Börjes adress. Nu har vi 
varit i kontakt med myndig-
heten och kommer självklart 
att redovisa till dem, förkla-
rar Rune Karlsson.

På årsmötet 2008 togs 
inget beslut om att ge sty-
relsen ansvarsfrihet. Revi-
sorn hade dessutom en lista 
med synpunkter, men ef-
tersom revisionsberättelsen 
presenterades först under 
årsmötet protesterade delar 
av mötet mot kritiken.

– Nu har vi låtit riksrevi-
sorn godkänna hur vi sköter 
ekonomin idag. Det känns 
tryggt.

Något nytt medlemsmöte 
för att som sig bör ta beslut 
om ansvarsfrihet genomför-
des aldrig. Tidningen fick 
däremot ta del av bokföring 
en och kan konstatera att 
partiets enda rejäla utgift är 
utbetalningen till riks.  
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Kalla oss gärna köttmästarna

BESTÄLL
gärna köttet, färsen, 

steken och 
smörgåstårtan
0303-74 80 44 

Vi på ICA Supermarket 
i Älvängen styckar och 
paketerar nästan allt kött 
och maler också vår egen 
färs. Detta gör vi för att 
kunna erbjuda dig som 
kund en riktig köttavdelning 
med kunskap, erfarenhet, 
fl exibilitet och kvalitet. 
Detta är en service som vi är 
ensamma om i Ale.

Är det någon köttdetalj du 
saknar eller om det vankas 
fest med en riktig stek på 
bordet har vi lösningen 
– och du får gärna kalla oss 
Köttmästarna i Ale. 

Självklart måste vi också 
nämna våra sallader. Den 
klassiska potatissalladen 
görs fortfarande på 
originalreceptet från 70-
talet och räksalladen med 
handpillade räkor slår ständigt 
nya försäljningsrekord. I vår 

delikatessdisk kan du också 
beställa smörgåstårtor och 
annan festmat.

Sanna Karlsson
Charketurist med 20 års erfarenhetEtt gott tips från charken:
”Vår smakrika kyckling 
mortadella”
Tar jag med mig hem:
”Vinmarinerad rostbiff”
Tips till påsken:
”Det måste bli lammstek proven-cale – given på buffébordet”Bäst med charken:
”Du får steken eller färsen precis som du vill ha den”

Kjell Skånberg
Styckare med 30 års erfarenhet

Bäst med butikspackat kött:

”Att kunden kan få precis vad 

hon önskar och exakt hur 

mycket”

Favorit i grilltid:

”Entrecôte”

Favorit i vintertid:

”Entrecôte...men visst 

en gryta är inte fel” 
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