Verksamhetsplan 2017
Ett nytt ledarskap för Uppsala län
Övergripande mål för kommande verksamhetsår
-

Uppdatera länsprogrammet inför valet 2018
Genomföra kyrkovalet
Få fram och färdigställa listorna inför region- och riksdagsval 2018

2017 kommer framför allt innehålla aktiviteter kopplat till 2018-års val. I
skrivandets stund så är valförberedelserna redan i full gång. Gruppen för
valplaneringen vars uppdrag varit att lägga fram ramarna för det
praktiska arbetet kring nomineringsprocesserna i kommun, på region- och
riksdagsnivå har avgett sin slutrapport, kretsårsmöten pågår ute i hela
länet. Likaså börjar listorna inför kyrkovalet ta form.
Arbetet med uppdatering och framtagandet av ett nytt länsprogram har
inletts. Det arbetet ska pågå under februari-april. Under maj månad ska
det ut på remiss bland medlemmar och kretsar för att därefter klubbas på
höststämman i november.
De aktiviteter och utbildningar som distriktet planerar att genomföra
under året har syftet att fortsätta arbetet med att stärka våra medlemmar
och förtroendevalda i det politiska hantverket, samt mobilisera och
uppmuntra både nya och tidigare förtroendevalda att kandidera inför valet
2018.
Distriktet har ett ansvar att agera i olika politiska frågor. Det sker främst
via våra företrädare i kommunkretsarna, men det är också en styrka att
agera tillsammans i olika konstellationer för hela länet. Det kommer vi att
fortsätta göra, och den politiska aktiviteten i media kommer att öka ju
närmare valet vi kommer. Inte minst blir det viktigt för oss att på olika
sätt kommunicera vårt landsbygdsprogram och länsprogrammet.
Vi har en plan för vår riksdagsledamot att minst en gång i månaden agera
i någon aktuell politisk fråga någonstans i länet.

Distriktsexpeditionen
Vi planerar att öka antalet timmar för vår distriktsombudsman allt
eftersom trycket ökar med anledning av valet.

Kalendarium
Datum

Aktivitet

Januari
19

Distriktsstyrelse

Februari
1
22

Utbildning i LOU
Rundabordssamtal på temat bostäder,
Ola Johansson

Mars
1
6
16
21

April
8
10
26

Rundabordssamtal på temat miljö & klimat,
Kristina Yngwe
CK årsstämma Uppsala län
Distriktsstyrelse
Rundabordssamtal på temat jämställdhet,
Annika Qarlsson

Distriktsstämma i Östhammar
Distriktsstyrelse
Besök hos Solveig i riksdagen

Maj
1-28
11
18

Remissrunda länsprogrammet
Du som vill kandidera
Distriktsstyrelse

Juli
4

Centerpartiets dag i Almedalen

Augusti
25

Förnomineringar avslutas

September
7
14
17
28-1 okt

Distriktsstyrelsemöte
Sista datum att lämna in kandidatpresentationer
Kyrkoval
Partistämma i Malmö

Oktober
2-13

November
30

Medlemsomröstning pågår

Nomineringsstämma, Drakensalen, Uppsala

