Verksamhetsberättelse 2016 för Centerns kommunkrets i Mellerud

Medlemstal. Antal medlemmar vid årsskiftet var 149, varav 55 medlemmar i centerkvinnorna.
Under året har hållits 6 protokollförda styrelsemöten, därtill kontakter via mail och sms vid behov.

Styrelse under året: Ordförande Karin Nodin Grinstad.
Vice ordf. och sekreterare Eivor Östergren Erikstad, kassör Morgan E Andersson Åsensbruk
Övriga ledamöter: Christina Andersson Dals Rostock, Lars Olof Andersson Bolstad, Robert
Svensson Grinstad, Gun Britt Gustafsson Gunnarsnäs, Lars Gunnar Larsson Järn och Martin
Eriksson Mellerud. Gruppledare Gunnar Karlsson har varit adjungerad till styrelse.
Kerstin Stefansson och Karin Nodin har administrerat kommunkretsens medlemsregister
Revisorer: Ordinarie: Åke Karlsson Dals Rostock och Claes Börje Olsson Järn.
Ersättare: Siv Olsson Erikstad
Övrig representation: Distriktets valberedning: Rune Stenén Dala Rostock.
Distriktsstyrelsen: Gunnar Karlsson Mellerud
Ombud till Centerpartiets distriktsstämma:
Karin Nodin Grinstad, Christina Andersson Dals Rostock, Lars Olof Andersson Bolstad,
Eivor Östergren Erikstad, Morgan E Andersson Åsensbruk, Gun Britt Gustafsson Gunnarsnäs,
Lars Gunnar Larsson Järn och Martin Eriksson Mellerud
Ombud till Centerpartiets regionstämma:
Ordinarie: Karin Nodin Grinstad, Gunnar Karlsson Mellerud,
Ersättare: Morgan E Andersson Åsensbruk, Christina Andersson Dals Rostock.
Till Föreningsarkivet i Melleruds årsmöte 2017:
Eivor Östergren Erikstad, med rösträtt och Kerstin Stefansson Mellerud.
Valberedning: Lennart Karlsson Bolstad som sammankallande
Kristina Karlsson Bolstad och Rune Stenén Dals Rostock som ledamöter.
Årsmöte hölls den 28 februari i Ungdomshuset Stinsens lokaler med 25 medlemmar närvarande.
Årsmötet gästades av Fredrik Christensson Lysekil, han är den riksdagsledamot som representerar vår
nybildade valkrets, Fyrbodal. Detta är hans första period som riksdagsledamot och han berättade om
sitt arbete och sina ansvarsområden. Han gav också en bild av vilka frågor Centern fokuserar mest på
just nu och konstaterade att partiet arbetar i medvind mycket tack vare vår partiledare Annie Lööf.
Årets verksamhet: Från Mellerud deltog två personer på Centerns kommundagar i Karlstad och
kretsen har varit representerad vid Fyrbodals distriktsstämma i Vänersborg och vid regionstämman i
Alingsås . Ordförande har deltagit i förbundets kretsordförandeträff.

En studiecirkel/internutbildning ”Centerns framtidsverkstad” har pågått och har utmynnat i en
Kommunikations- och handlingsplan för olika områden, såsom nätverksarbete, lärande,
kommunikation och medlemsvärvning. En lista med nio olika arbetsområden har tagits fram med en
ansvarig person per grupp med frihet att ta till sig intresserade medarbetare.
Partiet har uppmanat varje kommunkrets att ta fram Centerns lokala röstmål inför valet 2018.
En arbetsgrupp har gjort en analys och tagit fram ett första måldokument.
På Kanalyran deltog Centern på det politikertorg där alla partier erbjöds plats.
Kretsen har deltagit i två riksomfattande pendlarkampanjer och bjudit på kaffe, frukostpåsar med
något ätbart och centermaterial till 350 morgontidiga resenärer vid resecentrum.
Centern i Mellerud har varit en aktiv part i den diskussion som förts vid flera tillfällen angående
utvecklingen av Fyrbodals infrastruktur liksom i de kommunala Centernätverk som bildats i Fyrbodal
för välfärd- samhälle och utbildning.
Mellerud deltar aktivt i Dalslandscenterns arbete som bland annat lyft fram möjligheten till samverkan
för att bättre ta till vara Dalslands sjukhus möjligheter. Infrastruktur, valstrategier inför valet 2018 är
andra aktuella frågor.
Centern deltog i Melleruds och Dalslands första pridefestival som blev välbesökt och lyckad.
Initiativet kom från ungdomar som också stod för planeringen.
På Mellerudsmässan hade Centern en monter som bemannades i två dagar. Vår riksdagsledamot
Fredrik Christensson, Lysekil fanns med ena dagen och pratade Centerpolitik med besökarna. Nästa
dag var Marie-Therese Harfouche Vuxenskolans integrationssamordnare med och kunde kommunicera
och prata politik med många av våra invandrare på deras eget språk. En lokal folder för
medlemsvärvning har tagits fram och har använts vid pendlingskampanjerna och Mellerudsmässan.
Ett studiebesök har gjorts i den nyrenoverade Karolinerskolan. Rektor Inger Strand och Rune Stenén
ordförande i kultur –och utbildningsnämnden visade runt och berättade om verksamheten.
Centern bjöd in till ett uppskattat öppet möte på Ängenäs på platsen som föreslagits för att bygga ett
nytt äldreboende. Tält restes, kartor och information om aktuella förutsättningar kunde ges på ett bra
sätt utan att modern teknik fanns tillgänglig på platsen.
Artiklar från Centerns aktiviteter har kunnat läsas i Melleruds Nyheter vid ett flertal tillfällen. Kretsen
har också utnyttjat möjligheten att lämna in egna reportage och bilder.Under året har två nummer av
medlemstidningen ”Klövernytt” med aktuell information sänts till alla medlemmar.
En grupp arbetar med digitala medier och har startat en sluten grupp för smidig intern kommunikation
på face-book. Hemsidan är uppdaterad enligt den nya Centerstandarden och tre redaktörer ser till att
sidan är levande och aktuell.
Arbetet med kyrkovalet 2017 har inletts och kyrkopolitiskt ansvariga har deltagit i utbildningar.
Till årets sista gruppmöte som hölls i Erikstads bygdegård var alla medlemmar inbjudna. Kommunal
information och julgröt avslutade verksamhetsåret traditionsenligt
Styrelsen vill slutligen tacka alla medlemmar för ett gott samarbete under 2016.

