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SSW byformand Birgit Seidler vil
stoppe i 2009 - Udvalg skal finde
afløser
Til næste bygeneralforsamling skal der delvis findes en ny ledelse for SSW
Flensborg by. Mens 2. næstformand Martin Lorenzen allerede stopper per 1.
september, da han som SSWs nye landssekretær ikke samtidig kan sidde i
partiets organer, bebuder formand Birgit Seidler sin afgang til
bygeneralforsamlingen i foråret 2009.

Birgit Seidler vil fremover koncentrere sig om sit nye hverv som SSWs
byrådsmedlem, hvor hun bl.a. sidder i uddannelses- og ligestillingsudvalget.
Også Martin Lorenzen fortsætter som SSWs byrådsmedlem i Flensborg.
Birgit Seidler udtaler:

Jeg har været meget glad for mit hverv som formand i SSW Flensborg by og
synes også, at det gode samarbejde i bystyrelsen siden 2001 har givet
resultater for partiet. Men efter snart otte år som formand føler jeg, at der
skal nye kræfter til og jeg vil fremover sætte fokus på SSWs byrådsarbejde.
Da det er vigtig at vi sikrer et fornuftig formandsskifte i SSW Flensborg by, har
jeg allerede nu meddelt min afgang til næste forår, således at der er tid nok
til at finde en egnet efterfølger i løbet af de næste måneder.

Bystyrelsen har derfor på sit sidste møde før sommerferien nedsat et udvalg,
der skal at finde kandidater til formandsposten og til bystyrelsen. Udvalget
starter sit arbejde efter sommerferien og har så over et halvt år tid til at finde
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en god løsning for SSW i Flensborg.
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