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grattis Anna Österholm till  

75 år i Centerrörelsen!

Har du betalat din medlemsavgift 
för i år? Om inte se till att göra 
det. Det är kul att vara Center-
partist men eftersom det är ett 
lagarbete behöver vi bli fler! 
Våga fråga och våga bjuda in! 
www.centerpartiet.se/bli-medlem

26 maj 2019 är det dags 
för svenska väljare att ta 
sig till vallokalerna igen. 
Denna gång är det Eu-
ropas framtid det gäller.

Vilket EU vill du se? Centerpartiet 
kämpar för mer frihet, öppenhet, jäm-
likhet och medmänsklighet. Vi vill ha ett 
grönare och mer demokratiskt EU som 
fokuserar på rätt saker.

Hjälp de liberala krafterna att bli 
starkare. Stöd Centerpartiet i EU-valet 
2019. Vi vill se ett grönt, demokratiskt 
och frihetligt Europa

EU förenar medlemsländerna i en 

Nya kretsordförande 1) Joakim Blomkvist, Bräcke, 2) Kerstin Engkvist, 

Strömsund, 3) Bo Karlsson, Berg,  4) Jan-Erik Svensson, Härjedalen, 5) Peter 

Johansson, Krokom, 6) Peter Jansson, Åre, 7) Margareta Lindhagen, Östersund 

och 8) Larz Danielsson, Ragunda.

bred värdegemenskap som främjar fred, 
frihet och framåtskridande. Center-
partiet vill se ett ännu grönare, mer 
demokratiskt och mer liberalt EU.

Vi vill ha ett EU som fortsätter byg-
gas på öppenhet, frihet och demokrati. 
Den splittring av Europa som höger-
populisterna står för slår mot männi-
skors vardag. Jobben på landsbygden 
hotas, arbetet mot gränsöverskridande 
brottslighet försämras och möjligheter-
na att jobba och studera i andra euro-
peiska länder försvåras.

Om vi kan mobilisera våra väljare 
från höstens val till EP-valet den 26 maj 
- då har vi gjort succé.

Ett EU som går framåt, inte bakåt.

Ett viktigt värderingsval
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Distriktsordföranden har ordet:

länsborna hittar 
vårt centerparti  

Lördag 6 april 2019 på Quality Hotel, Frösö Park

09.00 – 09.50  Kaffe och ombudsanmälan
Du kan betala maten (200 kr) kontant, men helst med Swish. 
Specialkost föranmäls.
10.00 – 10.30 Inledning av distriktsordförande Bosse Svensson 
10.30 – 11.30 Valanalys – Hanna Wagenius
11.30 – 12.00  Stämmoförhandlingar
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 15.00 Stämmoförhandlingar – motioner 
15.00 – 16.00 Valkickoff – så ser EP- valrörelsen i länet ut – Annika Myhr
  Rapporter
  Avtackningar 
16.00  Stämman avslutas

dagordning för DISTRIKTSSTÄMMAn

Centerpartiet i Jämtlands län växer. 
Intresset för vårt parti och vår politik 
har inte varit så starkt på många år. Vi 
ser att det är tydligt att det är viktigt 
för människor att det finns ett parti 
som står stadigt i sina värderingar när 
många andra partier följer med i tidens 
kärva strömningar. Som står upp för 
anständigheten och tar ansvar.

I Centerpartiet hittar länsborna ett 
parti som tar trygghet på allvar, också i 
vår vardag. För oss är trygghet syn-
liga poliser i hela vårt län. För oss är 
trygghet tillgång till vård och en läkare 
när man behöver den. För oss är också 
trygghet en fråga om öppenhet och 
närhet mellan människa och människa i 
civilsamhället.

I Centerpartiet hittar länsborna ett 
parti som förstår att Jämtlands län är 
ett län som inte får klyvas. Inte klyvas 
från resten av Sverige. Inte får klyvas 
mellan växande och krympande delar 
av länet. Inte får klyvas mellan nya och 
gamla svenskar.

I Centerpartiet hittar länsborna ett 
parti som tror på ett helare och grönare 
län. Ett parti som tror att den hållbara 
staden bygger på den moderna lands-
bygdens tillväxt. Ett parti som tror på 
de gröna näringarna som framtidsbran-
scher och omställningsmotor. Ett parti 
som tror på att hela Sverige både vill 
och kan leva.

Alla människors lika värde och rät-
tigheter är den idébas vårt parti vilar 
på. Vi står upp för den basen när andra 
inte gör det, och det gick vi till val på 
i september 2018. Sverige och Jämt-
lands län behöver ett ledarskap med 
framtidstro och stabil värdegrund.

Bosse Svensson

Utbildning 
Liberal feminism  

 
Den liberala feminismen är grunden för 

Centerkvinnornas politik. Ta chansen att få inspiration 
och lära dig mer, perfekt för dig som är ny medlem! 
Utbildningen ges i Östersund 13 april. Ta gärna med 

en god vän som du tror kan vara intresserad. 
 

De liberala frihetliga värderingarna är grunden för Centerkvinnornas 
politik på jämställdhetsområdet. Vi tar avstamp i historien, med de 
starka liberala kvinnor som gick före, och fortsätter att reflektera kring 
de tre friheterna i Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska program: 
Ekonomisk frihet, strukturell frihet och sexuell frihet.  
 
Du får också en bild av de aktuella frågor som finns inskrivna i 
januariavtalet och de internationella frågor som drivs av 
Centerkvinnornas kandidater inför valet till Europaparlamentet. 
 
Malin Bergman, Krokom, i Centerkvinnornas förbundsstyrelse och 
Anette Sievers, organisationsutvecklare på Riksorganisationen, håller  
i utbildningen.   
 
Varmt välkommen med din anmälan!  

 
Tid: Lördag 13 april kl 10-16 
Plats: Vuxenskolan, Litsvägen 31A, Östersund 
Anmälan och frågor: Maila centerkvinnorna@centerpartiet.se senast 5 april.  
Skriv ”Utbildning Östersund” i ämnesfältet. Uppge namn, adress, mobilnummer, 
avdelning och eventuell specialkost. Utbildningen kostar ingenting. Vi bjuder på 
lunch och fika.  
  
 
  
 
 
 
 
 

Centerkvinnorna@centerpartiet.se 



 

 
Välkommen till ett fartfyllt och roligt dygn 5-6 april på 
Frösö Park hotell. Vi firar valresultatet lyssnar på 
Fredrick Federley och Patricks Kombo sen dansar vi som 
vi brukar. 

På lördagen håller vi Distriktsstämma. 

Lördag den 6 april: 

08.00 Frukost 

09.00 Registrering och kaffe  

10.00- 16.00 Stämman öppnas 

Sedvanliga förhandlingar
  

 

 

Fredag den 5 april: 

18.00 Välkomstdrink och mingel 

18.30 Fredrick Federley -  
inför EP-valet 

19.00 Middag med musik och 
underhållning av Patriks Kombo  
Dans med DJ 

 

 

 

 

Vi håller till på Quality hotel Frösö Park. 
Kostnad 800 kr/pers avser del i dubbelrum. 
För enkelrum 500 kr extra.  
För deltagande enbart på lördagen 200 kr 

Anmälan senast den 25 mars 2019 

till: annica.zanderhall-
brynger@centerpartiet.se 

Ange ditt namn, din krets, hur du vill bo och 
eventuell specialkost. Betala med Swish 
till nr 1233045648 eller mot faktura. 

 

 



Avsändare 

Centerpartiet i Jämtlands län 

Litsvägen 22 

831 41 Östersund

063-12 45 90

jamtland@centerpartiet.se

centerpartiet.se/jamtland

fb.com/centerpartietijamtlandslan

januari - februari
15/2 100 dagar till valet - Nationell 
kampanjdag EP-valet 
28/2 sista dag för inlämning i Connect 
av motioner till partistämman

Kretsårsmöten med deltagande 
från Distriktstyrelsen 

28/1 Årsmöte CUF
11/2 Krokom, Aspås 
18/2 Strömsund Folkets hus kl. 18.00
20/2 Härjedalen Trosavik kl. 18.00
24/2 Östersund Gamla Teatern kl. 15.00 
24/2 Åre, Kallgården Kall kl. 16.00
24/2 Berg, Kommunhuset Svenstavik kl. 
18.00 
24/2 Ragunda, Restaurant Hörnet Ham-
marstrand kl. 18.00
26/2 Bräcke CampViking Gällö kl. 18.00

Mars
8 Internationella kvinnodagen 
EP-valkampanj
24 Utbildningsdag för nyvalda Clarion

April 
EP-valkampanj
5-6 FEST - Distriktsstämma Frösö park
26 Nationell valupptakt EP-valet 

Maj 
EP-valkampanj
2/5 Post- och Ambassadröstningen i 
utlandet börjar
5/5 Förtidsröstningen börjar
7/5 Pendlarkampanj
15/5 Pendlarkampanj

Kalendarium • verksamhetsplan 2019
17-26/5 Plenifritt riksdagen (EP-valet)
18/5 Kampanjdag
19/5 Nationell dörrknackningsdag
23/5 Pendlarkampanj
25/5 Kampanjdag
26/5 Valdag

Juni
Kansliet flyttar från Litsvägen till 
nya lokaler

5 Världsmiljödagen 
6 Nationaldagsfirande i samtliga kretsar

Juli
Kansliet semesterstängt
CUF deltar på Storsjöyran
26-28 juli Västgård Game Fair

Augusti 
Uppstart inför partistämman och ny 
säsong
2-3 Bruksvallarna Game fair
2-3 Storsjöyran
4 Husdjursdagen i Alsen
31 Älghälga Svenstavik

September
Samling av partistämmoombuden ge-
nomgång motioner
15 Motionsgenomgång för stämmoom-
buden
22 Motionsgenomgång för stämmoom-
buden
26-29 Partistämma i Karlstad

På Internationella kvinnodagen 
8 mars uppmärksammade Öster-
sundskretsen och Centerkvinnoravdel-
ningarna runt om i länet kvinnor som är 
förbilder.

Frida Slånstam som driver Fridas kök 
i Östersund fick  tårta och diplom med 
motiveringen: ”En idérik företagare som 
ständigt tycks vara på gång med något 
nytt. En fantastisk förebild och företa-
gare som visar att entreprenörskapet 
kan göra stor samhällsnytta.”

I Härjedalen uppmärksammades 
Mikaela Sundbaum, Funäsdalen. Ord-
förande Emma Ärfström delade ut 
CK:s diplom med motiveringen: 

”Mikaela är en driven kvinna som 
har skapat ett erkänt varumärke inom 
skidvärlden. Hon har bevisat att kvin-
nor kan i och med att hon blev en utav 
de två första kvinnorna som ledde 
juryarbetet under världsmästerskapet 
i längdskidåkning. Mikaela är en in-
spiratör och en sann förebild för både 
kvinnor och män”.

CUF:s strålande styrelse (från vänster) ledamöterna Joud Addas och Carl Westh, 
vice ordförande Kristina Berging, kassör Johannes Andersson, ordförande Erik 
Orell samt sekreterare Lova Bodin.


