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Endnu en gang tak for den store opbakning ved urafstemningen og det
klare mandat, I har givet mig til at stå
i spidsen for kandidatholdet og valgkampen ved regionsrådsvalget 2021.
Jeg er klar til opgaven, og jeg ved, at
I er mange, der står klar til at trække i
arbejdstøjet sammen med mig for at få
skabt fremgang til Socialdemokratiet
ved regionsrådsvalget, så vi får et rødt
flertal.
Mange kredse har valgt kandidater til
regionsrådsvalget, og jeg har været i
kontakt med flere af dem allerede, og
mange kandidater er allerede i gang
med at skabe opmærksomhed omkring
regionsrådsvalget og deres kandidatur. Det er rigtig godt, valgkampen
vindes mellem valgene, så det er aldrig
for tidligt at komme i gang med valgkampen.
Flere kredse har endnu ikke valgt
kandidater, og til jer er min opfordring
klar: Vi har brug for et stort hold og
mange kandidater, for jo flere kandidater vi har, jo flere er vi til at føre
valgkamp og skabe opmærksomhed
omkring regionsrådsvalget, så det ikke
drukner i kommunal valgkamp. Og
flere kandidater vælgerne har at vælge
imellem, jo flere stemmer får vi.
Regionsbestyrelsen har inviteret jer
til at deltage i arbejdet med valgprogrammet. Der er mange, der allerede
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har meldt sig, og jeg vil gerne opfordre
mange flere til at melde sig til arbejdsgrupperne, så vi kan få medlemmernes
perspektiver som medarbejdere og
brugere af regionens velfærdsydelser
med i valgprogrammet.
Det er ikke til at komme udenom de
sociale medier, når vi skal skabe synlighed og dialog om regionsrådsvalget.
Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at
dele min Facebook-side på jeres sociale
medier og opfordre medlemmer og
venner til at følge siden. https://www.
facebook.com/MetteWithHagensen
Strategien for de sociale medier arbejder vi på, så jeg vil snart komme til
at benytte andre platforme også. Og
sidder der en Instagram- eller Snapchat-haj ude blandt medlemmerne, så
hører jeg gerne fra jer.
Jeg kommer rigtig gerne på besøg i
arrangementer i kredsene og i foreningerne, så har I møder og aktiviteter
i kalenderen, eller har i blot lyst til at
mødes med mig, så send mig en invitation, og jeg vil gøre hvad jeg kan for at
finde plads til det i min kalender.
I er altid velkomne til at kontakte mig
med spørgsmål og input til mit arbejde, og jeg deltager gerne i aktiviteter i
kredsen og foreningen. Kontakt mig på
mette@hagensen.dk eller 31 71 63 78.
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