Centerpartiet Varberg kallar till

Årsstämma 2018
Måndag 12 februari
Sibbarps Bygdegård kl 18:30

Studiebesök 17:30 på The Red Fox i Folkared
Alla medlemmar i Varbergskretsen har rösträtt.
Under stämman kommer valstrategin presenteras
av valledaren Morgan Andersson och
valsamordnaren Emilia Lindgren

Välkomna!

Dagordning för kretsstämma 2018
Centerpartiet i Varberg
Sibbarps Bygdegård 2018-02-12
1)

Mötet öppnas

2)

Val av mötesfunktionärer
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) justeringsperson
d) rösträknare

3)

Godkännande av kallelse

4)

Fastställande av röstlängd

5)

Fastställande av föredragningslista

6)

Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi

7)

Revisorernas berättelse

8)

Fastställande av balans- och resultaträkning

9)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10) Information och diskussion om valåret 2018 – Valorganisation, upplägg,
verksamhetsplan, budget m.m.
11) Distriktsordf. Henrik Oretorp talar om en sammanhållen valrörelse i Halland
12) Rapporter
13) Anmälningsärenden
a) Policy gällande Centerrörelsens verksamhet: Centerpartiets verksamhet ska
vara trygg och fri från trakasserier
b) Nya stadgar och arbetsordning
14) Ersättningsfrågor
15) Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
16) Val av ordförande
17) Val av övriga ledamöter i styrelsen
18) Val av ombud till distriktsstämman
19) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare
20) Val av valberedning
21) Anförande av Riksdagskandidat Harald Lagerstedt
22) Framställningar och förslag från kretsstyrelsen
23) Behandling av motioner
24) Vid mötet väckta frågor
25) Mötet avslutas

Till Centerpartiets kretsstyrelser inför 2018 års kretsstämmor

En verksamhet som är trygg för alla
År 2018 är ett mycket viktigt år – med val till riksdag, kommuner och regioner.
Vi går till val gemensamt för valframgång i Centerpartiet. Det ska vi göra i en
centerrörelse som är trygg för alla. Ett parti där vi respekterar varandra lika mycket
oavsett om du är kvinna eller man, ung eller gammal och vilken bakgrund du än har.
Under 2017 startade en mäktig rörelse som startade med uppropet #metoo.
Vi har fått ta del av en våg av vittnesmål, främst från kvinnor, om sexuella kränkningar,
trakasserier och rena övergrepp inom en rad områden i samhället. Det gäller även i den
politiska världen och tyvärr också från Centerrörelsens egen verksamhet.
Inom politiken kommer berättelser om allt från härskartekniker till erbjudanden om
politiska uppdrag i utbyte mot sexuella tjänster. Det är vittnesmål om tafsande eller
ovälkommen beröring och i vissa fall långt värre övergrepp än så. Hela den politiska
skalan berörs och berättelserna kommer från stora delar av Sverige.
Detta är något det är vår skyldighet att ta tag i. Centerpartiets verksamhet ska vara
trygg för alla. I vår organisation ska det vara nolltolerans när det gäller trakasserier. Vi
måste bryta den tysthetskultur som rått och göra frågan synlig. Först då kan förändring
ske.
”Centerpartiets verksamhet ska vara trygg för alla. Den ska vara fri från sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.”
Så inleds den policy mot sexuella trakasserier eller andra typer av kränkande behandling
som partistyrelsen antog för Centerpartiets samlade verksamhet på sitt möte den 15
december.
Den policy som Partistyrelsen fastställt utgår från våra grundläggande värderingar om
alla människors lika rätt och värde. Det är värderingar som måste genomsyra hur vi
uppför oss mot varandra. Policyn berör ansvarsfrågan och hur vi ska agera när något
händer. Den tar upp definitioner och exempel på hur vi ska agera.
Kretsstämman är ett viktigt tillfälle att göra policyn känd. Därför finns policyn med som
en punkt på dagordningen. Kretsstyrelsens ledarskap är viktigt. Därför förväntas
styrelsen redogöra för policyn inför medlemmarna på årsmötet. Medlemmarna bör också
få möjlighet att reflektera över policyn och diskutera vad den innebär för kretsens
verksamhet.
Om kretsen behöver stöd i sitt arbete är ni välkomna att höra av er till Centerpartiets
riksorganisation. På Connect finns en samtalsguide som Centerkvinnorna tagit fram för
de som önskar arbeta vidare med frågan. En trygg verksamhet för alla skapar vi
tillsammans.

Michael Arthursson
Partisekreterare

Policy gällande Centerpartiets verksamhet
Policyn antagen av Centerpartiets partistyrelse den 15 december 2017.

Centerpartiets verksamhet ska vara trygg och fri från trakasserier
Centerpartiets verksamhet ska vara trygg för alla. Den ska vara fri från sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
Varje medlem har genom sitt medlemskap i centerrörelsen tagit ställning för våra
grundläggande värderingar om alla människors lika rätt och värde. I det ligger även ett
personligt åtagande att agera i enlighet med detta och därmed inte själv kränka eller
trakassera någon. Medlemskapet innebär också ett ansvar för organisationen och därmed
ett ansvar att säga ifrån om någon agerar på ett sätt som bryter med våra
grundläggande värderingar. Var och en har alltid sitt initiativ och därmed en förmåga att
ta ansvar för partiets organisationskultur.
För trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling gäller nolltolerans
inom Centerrörelsen. Om detta ändå sker har organisationen som sådan också ett ansvar
att agera för att få ett slut på det. För organisationens del gäller samma principer som i
arbetslivet; agera snabbt, diskret och försök utreda vad som har hänt.
Det är nödvändigt att bryta tysthetskulturen kring dessa frågor. Många utsatta vågar inte
berätta med rädsla för konsekvenser det kan få när det gäller risk för att ens positioner
försämras eller rädsla för att det skulle skada organisationen. För att komma tillrätta
med sexuella trakasserier och andra trakasserier är det viktigt att prata om det, ta
frågan på allvar och agera med kraft mot den som utsätter andra för det.
Riksorganisationen erbjuder en möjlighet att anonymt anmäla missförhållanden, en s.k.
visselblåsarfunktion.
Ansvarsfrågan
Ansvaret för att säkerställa denna policy åvilar den del av organisationen som ansvarar
för berörd verksamhet, det vill säga samma princip som för övriga ansvarsområden. Det
innebär att för verksamhet och möten på
•
•
•

kommunal nivå ansvarar Kretsstyrelsen
regional nivå ansvarar Distriktsstyrelsen
nationell nivå ansvarar Partistyrelsen och riksorganisationen.

Enligt samma princip ansvarar syskonorganisationerna för verksamhet och möten inom
respektive organisation.
Om kretsstyrelse, distriktsstyrelse eller syskonorganisations riksorganisation så begär
kan Centerpartiets riksorganisation bistå med stöd och råd till den som ansvarar för
verksamheten. Riksorganisationen har därtill ett ansvar för att följa upp de anmälningar
som lämnas till Riksorganisationen, till exempel via visselblåsarfunktionen, och
säkerställa att de blir hanterade och att berörd del av organisationen agerar. Rutin för
hantering av ärenden ska tas fram.
Förtroendevalda har ett särskilt ansvar att i alla sammanhang med sitt ledarskap föregå
med gott exempel, både internt och externt, i vår verksamhet såväl som utanför vår
verksamhet, i debatter och utbyten med meningsmotståndare
och även i sociala medier.

För anställda har arbetsgivaren alltid ett särskilt ansvar. Även om detta ansvar formellt
inte åligger Centerpartiet för de politiska tjänstemän, t.ex. politiska sekreterare i
kommuner och landsting, som formellt är anställda av kommun eller landsting, har
Centerpartiet ett moraliskt ansvar att säkerställa även deras arbetsmiljö. Därför ska
policyn tillämpas för anställda inom Centerrörelsen, oavsett formellt ansvar.
Vidare läsning:
Arbetsgivaransvar inom centerrörelsen styrs inte bara av våra värderingar utan även av
lagar och förordningar. Mer om hur det förhållandet ser ut i dessa frågor kan du läsa om i
vår ”HR-policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling”
Agerande, stöd och konsekvenser vid trakasserier
Som ledare i organisationen har du ansvar att agera när du får reda på trakasserier som
begåtts av medlemmar och förtroendevalda, oavsett om det har ägt rum i vår egen
verksamhet eller utanför. Då detta handlar om hur vi förväntas bete oss mot varandra
och våra medmänniskor så är det i grunden en fråga om förtroende.
Både den utsatte och den som utsatt ska höras samt eventuellt andra personer som kan
sprida ljus över ärendet. Då frågan ofta är känslig är det viktigt att agera snabbt och
diskret. Uppdraget är att försöka utreda vad det är som har hänt.
Ledare i centerrörelsen bär ett särskilt ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med den som
utsatts för trakasserier och se till att personen får återkoppling och vet vad som händer i
ärendet. Det är även viktigt att den som utsatts för trakasserier får stöd att hantera det.
I vissa fall kan det handla om att få exempelvis professionellt samtalsstöd. Då är det bra
att kunna påvisa vart personen kan vända sig även om det inte automatiskt föreligger ett
ansvar att som organisation bekosta det.
Om trakasserierna är av sådan art att de är brottsliga ska de hanteras av polis och
domstol. Viktigt här är att respektera den utsattes önskemål och stötta den som vill
polisanmäla. Det är inte Centerrörelsens uppgift att utreda eller döma brottsliga
handlingar.
Däremot kan ett beteende få konsekvenser inom organisationen om handlingen innebär
att förtroendet för den enskilde rubbas. I lindriga fall kan det handla om en tillsägelse
eller en varning, men i grövre fall eller vid ett upprepat beteende kan det bli aktuellt att
återkalla ett förtroendeuppdrag. Både offentliga och interna uppdrag bygger på
förtroende och om förtroendet förbrukats finns inte längre de förutsättningar som krävs
för uppdraget kvar.
Trakasserier kan även leda till uteslutning. Detta görs enligt stadgarna av partistyrelsen
och sedan informeras övriga syskonorganisationer om detta.
Vidare läsning:
Hur du som ledare i organisationen ska agera när du får kännedom om trakasserier
och/eller sexuella trakasserier kan du läsa om i våra checklistor för kris- och
incidenthantering. Dessa finns upplagda på Connect.
Kommunikation kring trakasserier
Trakasserier kan bli föremål för både intern och extern kommunikation. I båda fallen är
det viktigt att beakta att det är människor det handlar om. Därför ska de som är
inblandade hållas informerade om hur, när och vad som ska kommuniceras.
Vissa fall av trakasserier kan vara medialt intressanta. Det ställer extra krav på tydlighet,
saklighet och transparens samtidigt som vi värnar den utsattes och övriga inblandades
integritet. Att värna centerrörelsen är att agera med kraft och
beslutsamhet mot de som trakasserar och visa att vi menar
allvar med nolltolerans!

Vidare läsning:
Checklistor för till exempel kriskommunikation finns bland checklistorna för kris- och
incidenthantering.
Definitioner
Med sexuella trakasserier avses uppträdande av sexuell natur som kränker en persons
värdighet.
Med trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder avses ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Trakasserier är kränkande beteenden, ibland medvetna och ibland omedvetna. Det är en
form av maktmissbruk som inte kan accepteras. Trakasserier kan riktas både mot män
och kvinnor, men det är vanligast att kvinnor utsätts. Det gemensamma för trakasserier
är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.
Det är den som är utsatt som avgör vad som är kränkande.
Exempel
Sexuella trakasserier kan vara:
•
•
•
•

kommentarer med sexuell innebörd eller sexuella skämt
tafsande eller påträngande beröring
förfrågan om sexuella tjänster i utbyte mot belöning
uttalad fråga om sexuellt umgänge

Trakasserier på grund av någon av diskrimineringsgrunderna kan vara:
•
•
•
•

nedlåtande kommentarer om kvinnliga eller manliga kollegor som mer berör
könstillhörighet än kunskap eller kompetens
att en person blir utfrusen, osynliggjord, inte tagen på allvar eller förlöjligad
att någon undanhålls information av vikt för verksamheten
kränkande kommentarer om utseende och privatliv
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Verksamhetsberättelse för Centerpartiet i
Varbergs kommun för verksamhetsåret 2017
BEMANNING och REPRESENTATION
KRETSENS EGEN ORGANISATION
KRETSSTYRELSE
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör

Christian Persson, Tvååker
Helén Andersson, Grimmared.
Marie Bengtsson, Träslövsläge
Andreas Täckholm, Himle
Lena Språng, Karl-Gustav
Sven-Anders Svensson, Tvååker
Ganimete Sadiku, Varberg.
Mikael V Karlsson, Årnäs
Calle Wikelund, Varberg

Adj.

Gruppledare Harald Lagerstedt, Valinge

KRETSSTYRELSENS ORGANISATION I ÖVRIGT
Utbildningsansvarig

Sven-Anders Svensson

Ansvarig Hallandsbygden

Helén Andersson

Medlemsansvarig

Helén Andersson

Ansvarig för valkommittee

Lena Språng

Ansvarig för event

Mikael V Karlsson

Mångfaldsansvarig

Calle Wikelund

Temagruppsansvariga

Lena Språng och Christian Persson

Hemsida, sociala medier

Andreas Täckholm.

Firmatecknare och tecknare

Christian Persson och Andreas Täckholm, var för
sig av konton

REVISORER
Till att granska kommunkretsens verksamhet och räkenskaper har stämman valt:
Ordinarie

Lars-Erik Karlsson, Värö
Erling Andersson, Tvååker

Ersättare

Ingvar Jakobsson, Spannarp

VALBEREDNING
Kommunkretsens valberedning har utarbetat förslag till stämman 2018. Valberedningen
har haft följande sammansättning:
Christofer Bergenblock, Träslövsläge
Anna-Karin Gustavsson, Sibbarp
ViviAnne Johansson, Veddige
Elisabeth Otterdahl, Valinge
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REPRESENTATION INOM CENTERPARTIET
CENTERPARTIETS RIKSSTÄMMOR (vid eventuell extrastämma).
KRETSOMBUD
Mikael V Karlsson,

CENTERPARTIET I HALLAND
DISTRIKTSSTYRELSE
Christofer Bergenblock, Träslövsläge
Anna-Karin Gustavsson, Sibbarp (ersättare)
UTBILDNINGSSEKTIONEN
Sven-Anders Svensson, Tvååker
KYRKOPOLITISKA SEKTIONEN
Lars-Erik Karlsson, Väröbacka
Helene Andersson, Tvååker

DISTRIKTSSTÄMMA
Kretsstämman utsåg 45 ombud och 4 ersättare till distriktsstämman

VALBEREDNING
Vald vid distriktsstämman:
Ordinarie
Ulrika Rylin
REGIONGRUPPEN
ordinarie

Stefan Bengtsson, Skällinge (gruppledare, 1:e vice ordförande i
Regionstyrelsen),
Sven-Anders Svensson, Tvååker

ersättare

Gun Svensson, Veddige
Lars-Erik Karlsson, Väröbacka

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
AVDELNINGSSTYRELSE
Helén Andersson, Grimmared

VERKSAMHET
ORGANISATION, ADMINISTRATION
Centerpartiet medlemsorganisationer i Varbergskretsen (Centerpartiet, Centerkvinnorna
och Centerpartiets Ungdomsförbund) hade vid årsskiftet 2017/2018 515 medlemmar.
Centerpartiets adress är Östra Långgatan 42, 432 41 Varberg. Vår postlåda ligger i
anslutning till Studieförbundet Vuxenskolan, i vars lokaler vi har tillgång till mötesrum
och där vi för egen räkning hyr förråd i källaren.
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KRETSSTYRELSEN
Kretsstyrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Kretsstyrelsens möten har
genomförts hemma hos styrelseledamöterna. Även ett möte på distans via Skype har
genomförts.

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN
Centerpartiet har 7 mandat i kommunfullmäktige samt 4 ersättare. Redogörelse från
gruppledaren Harald Lagerstedt ges separat.

EKONOMI
Kretsens ekonomi redovisas separat.

ÅRETS VERKSAMHET
STÄMMOR
ÅRSSTÄMMA
Stämman hölls den 13 februari hos Industriunderhåll i Karl-Gustav, där Ann-Sofi
Borglund berättade om företaget. Uppslutningen var god ca 35 medlemmar närvarande.

DISTRIKTSSTÄMMA
Genomfördes den 1 april på Katrinebergs Folkhögskola
NOMINERINGSSTÄMMA – Krets
Genomfördes den 20 november i Skällingegården
Vi fastställde listan till kommunfullmäktige samt genomgång av Valmanifest

NOMINERINGSSTÄMMA - Distrikt
Ombud deltog i Centerpartiet Hallands nomineringsstämma.
Denna genomfördes Lördagen den 25 november på Katrinebergs Folkhögskola.

PARTISTÄMMA
Genomfördes den 28/9 - 1/10 i Malmö. Mikael V Karlsson för kretsen och Christian
Persson samt Christofer Bergenblock för distriktet.

EGNA MÖTEN OCH ARRANGEMANG
REGELMÄSSIGA MÖTEN
Fullmäktigegruppens möten sker i allmänhet på måndagskvällar.
En gång per månad har medlemmarna tillfälle att diskutera kring aktuella
kommunstyrelseärenden liksom angelägna ärenden som behandlas i övriga kommunala
nämnder och styrelser.
Dessutom hålls vanligtvis ett så kallat dialogmöte per månad kring något intressant
ämne. Till dialogmötena inbjuda ofta någon extern föredragshållare, de kan också utföras
som studiebesök på företag, institutioner o dyl. Dialogmötena är oftast öppna för
allmänheten och de ordnas antingen hos Studieförbundet Vuxenskolan eller i lokal i
någon av kommunens tätorter.
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ÖVRIGA MÖTEN OCH ARRANGEMANG
Styrelsen har arrangerat och deltagit i en mängd arrangemang under året.
Vid 8 tillfällen har styrelsen arrangerat och/eller deltagit i aktiviteter på torget.
I egen regi och som stöd för centerkvinnorna och kyrkovals kandidaterna.
Kickoff genomförde vi den 17-18 mars på Annas B & K. Intressanta gästföreläsare och
trevlig sällskap. På kvällen lagade vi mat tillsammans.
2 pendlarkampanjer har genomförts under året. Kaffe, fralla och information har lämnats
ut till Varbergs många pendlare på Varbergs station.
Den 25 oktober genomfördes pendlarkampanjen tillsammans med centerkvinnorna.
Information om Huskurage kampanjen. En kampanj som handlar om våld i när
relationer.
Vid nationaldagsfirandet i Socitetsparken i Varberg var Centerpartiet representerat och vi
deltog även i paraden.
Vi träffade våra väljare på Pride festivalen den 1 juli. Centerpartiet sponsrade
evenemanget och vi deltog i både parad och utställningen i Socitetsparken.
Inför kyrkovalet kampanjade vi på Varbergs torg och i serviceorterna, tillsammans med
kandidaterna, med förhoppning om ett dunder resultat. Ansträngningarna gav frukt,
valdeltagandet ökade jämfört med 2013 med 6,32 % och Centerpartiet ökade
procentuellt i både kyrkomöte, Stiftet och kyrkofullmäktige. Kandidaterna jobbade hårt
och det lönade sig verkligen.
Vi har även visat oss på Hallifornia och diverse mindre evenemang så som Eat and meat.
Calle Wikelund deltog i Integrationsmässan den 9 maj. Evenemanget var lyckat och
genererade ett ökat intresse för svensk politik och centerpartiet.
Annie Lööf gjorde ett uppskattat besök till Ullared den 1 december. Många passade på att
fika med Annie på Hotellet.
Vi har under hösten köpt in ett tält för att underlätta och förbättra våra möten med
medborgarna även vid sämre väder.

Kretsordförandekonferens
Christian Persson var på kretsorförandekonferens i Stockholm 22-23 april
Kommundagarna
Christian Person deltog den 3-4 februari

UTBILDNING, STUDIECIRKLAR
Studiecirkelverksamhet liksom work-shops, föredrag och annan utbildning har i huvudsak
bedrivits i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Integration, digitala strategier, Närodlad
politik och ledarskap är bara några av de kurser som genomförts under året.

Medlemsarbete
Helén har skickat inbjudningar via e-mejl till samtliga medlemmar. Arbetet med att
uppdatera medlemsregistret pågår löpande.
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Hemsida
Hemsidan uppdateras och arbetet pågår kontinuerligt för att utveckla och förbättra
informationen och utseendet. Koppling till Facebookflödet gör att information från
riksorganisationen sprids och lokala evenemang kan annonseras och rapporteras.

SLUTORD
Centerpartiet i Varberg är och ska vara en kraft som berör och engagerar. Vi lyssnar på
kommunens invånare och driver på för en bra utveckling i hela kommunen. Kretsen
arrangerar och deltar på möten där medlemmar och andra intresserade får ny kunskap
och deltar i diskussionerna. Centerpartister är ofta engagerade i andra föreningar och
organisationer vilket är bra och utvecklande både för samhället och för Centerpartiet.
Kretsen har under året och kommer att fortsätta att ordna möten runt om i kommunen
om aktuella ämnen för att engagera och beröra invånarna i kommunen och för att kunna
utveckla hela Varbergs kommun.

Christian Persson

Helén Andersson

Marie Bengtsson

Lena Språng

Sven-Anders Svensson

Mikael V Karlsson

Calle Wikelund

Andreas Täckholm

Ganimete Sadiku

Resultatrapport
CENTERNS KOMMUNKRETS VARBERG 849600-4220
Vald period: Hela räkenskapsåret

Sida 1 (2)
Utskriven: 2018-02-01 09:15:29

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Senaste ver.nr: A82
Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring
Aktiverat arbete för egen räkning
3890 Medlemsintäkter
S:a Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
3910 Partistöd
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

50 460,00
50 460,00

325 118,00
325 118,00
375 578,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp materiel och varor
4110 Arkivering
4120 Inköp tjänster
4310 Mötesverksamhet
4311 Kommundagar
4313 Partistämma
4316 Kretsordförandekonferens
4317 Pride
S:a Råvaror och förnödenheter
Bruttoresultat
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5800 Resekostnader
5910 Annonsering
5930 Reklamtrycksaker
6211 Telefon
6500 Utbildning
6540 IT-tjänster
6541 Redovisningsprogram
6570 Bankkostnader, momsfria
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7020 Arvode Kretsstyrelsen
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader

-14 901,00
-900,00
-111 693,00
-32 063,08
-10 700,00
-10 050,00
-1 600,00
-10 000,00
-191 907,08
183 670,92
-10 992,00
-1 077,00
-27 771,00
-19 850,00
-1 944,00
-2 400,00
-119,00
-2 535,00
-756,00
-67 444,00

-11 000,00
-11 000,00
-270 351,08

Rörelseresultat före avskrivningar

105 226,92

Rörelseresultat efter avskrivningar

105 226,92

Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader

105 226,92

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
8310 Ränteintäkter
8320 Utdelning Aktier

1 433,06
1 980,00

Resultatrapport
CENTERNS KOMMUNKRETS VARBERG 849600-4220
Vald period: Hela räkenskapsåret

Sida 2 (2)
Utskriven: 2018-02-01 09:15:29

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Senaste ver.nr: A82
Perioden
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
8410 Räntekostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter
S:a Finansiella intäkter och kostnader

3 413,06

-4 965,00
-4 965,00
-1 551,94

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

103 674,98

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner

103 674,98

8890 Avsättning Valfond
S:a Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Årets resultat
8999 Årets resultat
S:a Årets resultat
Beräknat resultat:

-100 000,00
-100 000,00
3 674,98

-3 674,98
-3 674,98
-0,00

Balansrapport
CENTERNS KOMMUNKRETS VARBERG 849600-4220

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-02-01 09:16:30

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Senaste ver.nr: A82
Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

302 451,10

302 451,10

1 374,06

303 825,16

571,30

571,30

59,00

630,30

303 022,40

303 022,40

1 433,06

304 455,46

303 022,40

303 022,40

1 433,06

304 455,46

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
1054 Obligationsfond
1055 Länsförsäkringar Totalfond
S:a Immateriella anläggningstillgångar

S:a Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
1620 Andelar Hallandsbygden
1625 Aktier Sparbanken
1680 Andra kortfristiga fordringar
S:a Kortfristiga fordringar

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

34 650,00

34 650,00

-4 965,00

29 685,00

3 224,00

3 224,00

0,00

3 224,00

38 874,00

38 874,00

-4 965,00

33 909,00

386 837,53

386 837,53

98 206,92

485 044,45

386 837,53

386 837,53

98 206,92

485 044,45

425 711,53

425 711,53

93 241,92

518 953,45

728 733,93

728 733,93

94 674,98

823 408,91

-22 308,55

-22 308,55

22 308,55

0,00

-22 308,55

-22 308,55

22 308,55

0,00

Kassa och bank
1930 Föreningskonto
S:a Kassa och bank

S:a Omsättningstillgångar

S:a TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Skulder
Långfristiga skulder
2390 Kortfristiga skulder
S:a Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
2641 Ingående moms

527,75

527,75

-527,75

0,00

2850 Valfond

-552 000,00

-552 000,00

-100 000,00

-652 000,00

2910 Eget Kapital

-154 953,13

-154 953,13

-16 455,78

-171 408,91

-706 425,38

-706 425,38

-116 983,53

-823 408,91

-728 733,93

-728 733,93

-94 674,98

-823 408,91

S:a Kortfristiga skulder

S:a Skulder

Balansrapport
CENTERNS KOMMUNKRETS VARBERG 849600-4220

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-02-01 09:16:30

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Senaste ver.nr: A82

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Beräknat resultat:

Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

-728 733,93

-728 733,93

-94 674,98

-823 408,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Verksamhetsplan 2018
Centerpartiet - Varbergs kommunkrets
Vision
Varbergs kommuns centerpolitik formas av kretsens medlemmar och uppfattas som tydlig och positiv av
medlemmar, väljare och sympatisörer.

Syfte, vi ska
Genom kretsstyrelse, fullmäktige och nämndarbete föra ut Centerpartiets politik och driva olika politiska
sakfrågor samt ge medlemmar/avdelningar information om det politiska arbetet i kommunen.
• Så att centerpartiets medlemmar känner sig delaktiga i kommunens politiska arbete
• Så att medlemmar känner stimulans och glädje med det politiska arbetet
• Så att politiska beslut blir kloka och även uppfattas av sådana
• Så att våra väljare känner sig nöjda med vårt arbete

Vi ska kännetecknas av
•
•
•
•
•

Positiva ställningstaganden
Att valda politiker är lätta att nå och ska visa stor öppenhet
Att vi har aktiva avdelningar och kommittéer
Kontinuerlig förnyelse
Tydlig partiprofil

Vårt inre arbete ska kännetecknas av - hur vi
bemöter varandra
•
•
•

Varje möte ska ge deltagarna någonting.
Mötena ska genomföras i positiv anda.
Varje möte ska ha en start och sluttid som hålls.

Mål
•
•
•
•
•
•

Nöjda medlemmar
Att öka antalet aktiva medlemmar och politiskt intresserade
Centerpartiet ska vara det parti som naturligt kan kanalisera samhällsintresse
Varbergskretsen skall bestå av såväl traditionella avdelningar som nätverk
Alla möten skall vara öppet för alla
Centerpartiet ska påverka politiken och utvecklingen i Varberg

Organisation
Kretsstyrelsen
•
•
•
•
•
•

Kretsstyrelsen ansvarar för kretsens långsiktliga politiska strategi och medlemsvård
Samordnar informationen om partiets politik och verksamhet
Ordnar informationsmöten, tematräffar och annan utåtriktad verksamhet för att sprida kunskapen
om partiet och politiken utanför den egna organisationen
Påbörjar planering och strategi inför valet 2018
Tar initiativ till samordning av utåtriktad avdelnings- och nätverksaktiviteter
Kretsstyrelsen ansvarar för utbildning av medlemmar

Avdelningar/nätverk
•
•

Bevakar sitt geografiska område/ämnesområde och väcker de frågor som resten av partiet behöver
veta om och ”ta tag i ” genom kontakter med antingen kommunkrets eller fullmäktige grupp
Samordnar utåtriktade aktiviteter med andra avdelningar med stöd från kommunkretsen för att nå
större genomslag och fler deltagare

Fullmäktigegruppen
•
•
•
•

Fullmäktigegruppen är ansvarig för genomförande och samordning av det löpande politiska arbetet
Har huvudansvar för det praktiska genomförandet av partiets politik i den dagliga kommunpolitiken
Ansvarar för att informera media om partiets ställningstaganden i större, nämndövergripande frågor
Samordnar nämndgruppernas utåtriktade verksamhet.

Nämndgrupperna
•
•
•

Ansvarar för media kontakter inom nämndens politiska ansvarsområde
Svarar för informationen inom nämndens område i det kommunala nyhetsbrevet
Ansvarar för att kontakter tas med de avdelningar/nätverk som berörs av viktigare beslut inom
nämndens område

Aktiviteter 2018
Kretsen går nu in i valrörelsen 2018. Kretsstyrelsen tillsammans med valkommittén och fullmäktigegruppen
ska arbeta för att föra fram begreppet Närodlad politik i Varberg och få ut detta i media genom insändare
och debattartiklar. Vi ska även verka genom utåtriktade aktiviteter som t.ex. att stå på torget, marknader och
utanför affärer. Vi ska även delta i olika debatter och lokala träffar. Sociala medier kommer att bli ett viktigt
medium för att få ut vår politik och vi kommer att lägga resurser på detta för att nå resultat. Valrörelsen
planeras av en valkommitté och hanteras av valledare och en anställd valsamordnare.
Fullmäktigegruppen fortsätter att ha utåtriktade aktiviteter och möten i hela kommunen. Detta är en viktig
verksamhet som gör att vi når ut till medlemmar, nya och gamla väljare och samtidigt gör våra politiker mer
kända.
Vi kommer att sträva efter att engagera så många medlemmar som möjligt i valrörelsen. Både gamla och
nya. En stor bredd bland medlemmarna gör att vi kan genomföra fler aktiviteter på många platser.
Medlemsgruppen kommer att jobba vidare med nya sätt för att ta emot de inkommande medlemmarna. För
att välkomna dem och hitta deras potential och engagemang.

BUDGET 2018
CENTERNS KOMMUNKRETS VARBERG
Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31
Rörelsens intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Medlemsintäkter
S:a Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Partistöd
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Inköp materiel och varor
Arkivering
Inköp tjänster
Mötesverksamhet
Kommundagar
Kretsordförandekonferens
Kampanj t.ex. Pride
S:a Råvaror och förnödenheter
Bruttoresultat
Övriga externa kostnader
Lokalhyra
Annonsering
Reklamtrycksaker
Utbildning
IT-tjänster
Redovisningsprogram
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Arvode Kretsstyrelsen
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader

Beräknat resultat:

50 000,00
50 000,00
330 000,00
330 000,00
380 000,00

-10 000,00
-1 000,00
-100 000,00
-15 000,00
-12 000,00
-2 000,00
-10 000,00
-150 000,00
230 000,00
-11 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-4 000,00
-1 000,00
-3 000,00
-1 000,00
-40 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-200 000,00

180 000,00

VALBUDGET 2018
Förslag

Marknadsföring/annons/sociala medier
Reklam/kampanjmaterial
Avdelningar/lokala flygblad
Utspel från RO
Kampanjstöd

140 000
50 000
20 000
20 000
20 000

250 000

15 000
15 000

30 000

Hyra rum SV
Valstuga
Valledare
Valsamordnare

25 000
20 000
45 000
180 000

270 000

Möten
Valupptakt
Div. oförutsett

10 000
20 000
50 000
630 000

CK
CUF

80 000
630 000

Valberedningens förslag till kretsstämman 2018-02-12.
Förslag till stämmans ordförande: Benny Hansson, Sibbarp
Förslag till stämmans sekreterare: Marie Bengtsson, Träslövsläge
Antal ledamöter i kretsstyrelsen: 9
Förslag till ordförande för 2018:
Christian Persson, Tvååker
Ledamöter redan valda för perioden 2017-2018:
Calle Wikelund, Varberg
Andreas Täckholm, Spannarp
Marie Bengtsson, Träslövsläge
Ledamöter som föreslås väljas för perioden 2018-2019:
Mikael Karlsson, Åskloster
Sven-Anders Svensson, Tvååker
Lena Språng, Kungsäter
Helén Andersson, Grimmared
Vakans
Ersättningar:
Arvode ordförande: 3000 kr
Arvode att fördela till övriga ledamöter i styrelsen: 8000 kr
Ersättning till gruppledaren: 3000 kr
Bilersättning för styrelse och övriga som styrelsen utser: 1,85 kr / km
Ombud till distriktstämman, 3 mars på Halmstads arena
50 ombud inklusive ersättare (44 ordinarie)
Eva Pehrsson-Karlsson, Värö
Lena Språng, Karl Gustav
Stefan Stenberg, Stråvalla
Calle Wikelund, Varberg
Vivi Anne Johansson, Veddige
Christian Persson, Tvååker
Olof Helmersson, Trönninge
Susanna Thunberg, Norra Näs
Marie Bengtsson, Träslövsläge
Ulla Öhman, Varberg
Johan Carlsson, Rolfstorp
Stefan Bengtsson, Skällinge
Heinz Martini, Varberg
Andreas Täckholm, Spannarp
Göran Johansson, Varberg
Gun Svensson, Veddige

Magnus Sundin, , Varberg
Harald Lagerstedt, Valinge
Sven-Anders Svensson, Tvååker
Torbjörn Eriksson, Stamnared
Lars-Erik Karlsson, Värö
Morgan Andersson, Grimmared
Helén Andersson, Grimmared
Mikael Karlsson, Kungsäter
Mikael Karlsson, Åskloster
Ingela Eriksson, Rolfstorp.
Jörgen Larsson, Grimmared
Anja Bengtsson, Veddige
Ingegerd Olofsson, Sibbarp
Göran Karlsson, Värö
Eva Stenberg, Åskloster
Ingvar Jakobsson, Spannarp
Victor Bergenblock, Träslövsläge
Olivia Lindroth Steinwall, Varberg
Katarina Sundvall, Sibbarp
Karolina Mourou, Varberg
Mikael Fransson, Varberg
Nina Wikstrand-Petersson, Varberg
Helene Andersson, Tvååker
Ove Karlsson, Väröbacka
Sven-Åke Öhman, Varberg
Lennart Skärbäck Sibbarp
Morgan Skantz, Varberg
Louise Blixt-Modée, Skällinge
Victoria Wiman-Dragstedt Bua
Erik Olsson Träslövsläge
Lisbeth Claesson, Veddige
Carl-Gustav Bolg, Stråvalla
Kerstin Börjesson Veddige
Magnus Henningsson, Värö

Val av revisorer och ersättare:
Ordinarie:
Erling Andersson, Tvååker
Lars-Erik Karlsson, Värö
Ersättare:
Ingvar Jakobsson Spannarp
Valberedning har varit:
Anna-Karin Gustavsson, Sibbarp, sammankallande
ViviAnne Johansson, Veddige
Christofer Bergenblock, Träslövsläge
Elisabeth Otterdahl, Valinge

