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Inledning
År 2016 var ett händelserikt och spännande år. Dels var det mitt första år som
distriktets ordförande och dels har det hänt mycket i politiken som tagit stort fokus, inte
minst i media.
Vi behandlade den stora Regionfrågan under 2016 som föll på målsnöret. Det var en bra
debatt med stort engagemang från alla centerpartister i länet innan förhandlingarna
slutligen strandade på riksnivå. Arbetet med Region Västmanland har även processats
under året. Där har vi flera centerpartistiska politiker som engagerat sig mycket och vi
har nu en Region Västmanland som startade vid årsskiftet.
Utmaningarna är fortfarande stora gällande våra asylsökanden. Kommunerna har haft
stora påfrestningar både gällande bostäder och inom skola- och omsorg. Vi ser att det
görs mycket ute i kommunerna för att lösa situationerna och vi lär oss av hur andra
kommuner gör.
Jobbet under 2016 med distriktets talespersoner har gått framåt, för att under 2018
mynna ut i ett riksdagsmandat. Under året har talespersonerna Lena Ryberg Ericsson,
Lars Kallsäby och Sanna Tällberg åkt runt i länet på besök och aktiviteter. Våra
talespersoner gör ett bra jobb för att synas för Centerpartiet på vår väg till ett
riksdagsmandat.
Nu ser vi fram emot 2017 med tillförsikt och glädjande opinionssiffror. Med en
partiledare som ytterligare lyfter förtroendet för Centerpartiet och tar fanan för ett nytt
ledarskap så har vi stora förutsättningar för att lyckas på kommun-, region- och
riksnivå. Vi hyser hopp och framtidstro om en ny framtid med Alliansen som styr
Sverige. För Västmanlands del arbetar vi för fler centerpartistiska röster i valet och för
en riksdagsledamot som ska värna och verka för Västmanlands synliggörande på
riksnivå.

Anna Gunstad Bäckman
Distriktsstyrelsens ordförande
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Distriktsstyrelsen
Härmed avger distriktsstyrelsen sin verksamhetsberättelse för 2016.
Distriktsstyrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar
Vice ordförande
Barbro Larsson, Sala
Ekonomiansvarig
Fredrik Melin, Västerås
vilka även har bildat arbetsutskottet (AU).
Ledamöter

Jenny Adolphson, Köping
Lina Johansson, Kungsör
Sören Mårtensson, Köping
Helena Norrby, Skinnskatteberg
Indi Persson, Västerås
Per Rostad, Västerås
Hilda Nyqvist, CUF

Sekreterare för distriktsstyrelsen har varit Annsofi Tengsvall.
Distriktets kassör har varit Wivi Johansson.
Under året har distriktsstyrelsen haft 7 styrelsemöten samt 6 AU-möten.

Distriktsexpeditionen
Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distrikt har under året haft sin
expedition på Slottsgatan 6 i Västerås.
Bemanningen under året har bestått av Annsofi Tengsvall som arbetat 50 procent på
expeditionen. Petter Westlund, politisk sekreterare på landstinget har arbetat en dag i
veckan som ombudsman för distriktet. Expeditionens öppettider var må kl 8-12, ti och to
kl 9-16.

Medlemssiffror (Medlemskap)
Kommunkrets

2016

2015

(C, CK, CUF, CS)

(C, CK, CUF, CS)

Arboga

38 (33,0,4,1)

42

(36,0,5,1)

-4

Fagersta

14 (13,0,1,0)

16

(16,0,0,0)

-2

Hallstahammar

51 (34,16,1,0)

54

(35,19,0,0)

-3

Kungsör

97 (94,1,1,1)

101 (97,1,2,1)

-4

Köping

130 (121,7,1,1)

152 (130,7,14,1)

-22

Norberg

25 (9,16,0,0)

24

+1

Sala

253 (168,79,6,0)

265 (179,83,3,0)

-12

Skinnskatteberg

28 (22,4,2,0)

30

(23,4,2,1)

-2

Surahammar

26 (24,0,2,0)

24

(24,0,0,0)

+2

Västerås

268 (174,43,43,8)

259 (186,44,22,7)

+9

Västmanland

930

967

-37

(7,16,1,0)

Skillnad
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Verksamhet
Kommundagarna i Karlstad 5-6 februari
Kommundagarna hölls på Karlstad Congress Culture Centre. Under rubriken ”Mångfald är
bättre än enfald” var integration temat för kommundagarna. Annie Lööf tog en paus i
föräldraledigheten och medverkade på dagarna. Programmet bestod av massor av
matnyttiga seminarier för kommun- och landstingspolitiker. En rapport presenterades
”Kapa regelkrånglet i kommunsverige” som syftade till att effektivisera, underlätta och
minska kostnaderna för kommunernas flyktingmottagande. Från Västmanland åkte en
delegation på 13 personer från nästan alla kommuner. Från distriktet deltog: Birgitta
Andersson, Barbro Larsson, Indi Persson och Petter Westlund.

Talespersoner för distriktet
Under våren pågick arbetet med att ta fram talespersoner för distriktet. Totalt kom det
in 40 nomineringar fördelade på 28 personer. Distriktsstyrelsen och arbetsutskottet
påbörjade intervjuer av de 12 personer som tackat ja. Styrelsen tog sedan beslut om att
gå vidare med fyra stycken som presenterades på stämman. De var: Lena Ryberg
Ericsson, livsmedel, Köping, Sture Johansson, landsbygd, Sala, Lars Kallsäby, näringsliv,
Västerås och Sanna Tällberg, ungdomsfrågor, Västerås.
Under året har talespersonerna deltagit i aktiviteter och evenemang i hela länet. De har
varit med på mässor, årsmöten, träffar m m. Alla kretsar har haft möjlighet att få en
talesperson till sin aktivitet. De har också varit flitiga i olika medier för att föra ut vår
politik.

Internationella kvinnodagen 8 mars
Centerkvinnorna och Centerpartiet i Västmanland uppmärksammade en företagsam
kvinna på den internationella kvinnodagen. Gisele Mwepu, Västerås, driver flera företag
bl a Soft Solution Partner, som hjälper organisationer att hitta innovativa lösningar för
sin verksamhet, Okapi Finance, som hjälper många människor i Afrika att göra
finansiella transaktioner utan att behöva ett bankkonto. Gisele har även utvecklat en
språk-app, SAFI (språk app för inkludering) som underlättar kommunikationen mellan
skola, förskola och föräldrar som inte pratar svenska.
Diplomutdelare var Indi Persson, distriktsstyrelsen, och AnneLie Hallkvist,
kretsordförande i Västerås.

Från vänster: Indi Persson, Gisele Mwepu, AnneLie Hallkvist.
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Centerkvinnornas vårkonferens 7 april
Centerkvinnorna bjöd in till vårkonferens på Kyrkbacksgården i Västerås vilket många
centerkvinnor anmält sig till. En välsmakande vårlig lax serverades innan biskop Mikael
Mogren tog vid och berättade om sig och sitt värv. Marianne Fredriksson berättade om
den verksamhet man har i Barkarö Bygdegård med anledning av de flyktingar som bor
på Johannisbergs camping. Ett blomsterlotteri med härliga växter gladde många.

Distriktsstämma 9 april
Distriktsstämman 2016 genomfördes på IOGT Forum i Köping. Ordförande på stämman
var Lars Isaksson, Köping. Röstlängden fastställdes till 74 ombud, dessutom fanns
ytterligare ett 20-tal medlemmar på plats. Stämman inleddes med guldnålsutdelning,
distriktets högsta utmärkelse, som förlänades Rolf Andersson, Baggbron,
Skinnskatteberg och Ingrid Davidsson, Kungsör. Johan Hedin, riksdagsledamot och
rättspolitisk talesperson, höll ett anförande om rättspolitik och trygghetsfrågor. På
stämman presenterades distriktets talespersoner. Birgitta Andersson, Köping, avgick
som distriktsordförande och ny ordförande blev Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar.

Guldnålsmottagarna Rolf
Andersson och Ingrid Davidsson

Avgående ordförande Birgitta Andersson
avtackas av nyvalde ordföranden Anna Gunstad
Bäckman

Informationskväll om gyncancer 11 maj
Centerkvinnorna och landstingsgruppen bjöd in till en viktig kväll angående gyncancer.
Många kom till Landstingshuset och fick lyssna till kvinnoklinikens överläkare Niels
Schulze-Stahl som gav en bild av kvinnosjukvården i länet, Kerstin Hemström från
gyncancerföreningen Mariarosen berättade om föreningens arbete och Sofia Jarl,
Centerkvinnornas nya ordförande, talade om Centerkvinnornas verksamhet som ett av
Sveriges största kvinnoförbund.

VårRuset 17 maj
Vi deltog även i år med två lag i VårRuset, ett C- och ett CUF-lag. Snabbt springande
CUF-are var: Agnes Svedberg, Malin Svedberg, Sanna Tällberg och Nina Wiesner. De
något långsammare i C-laget var: Anna Gunstad Bäckman, Barbro Larsson, Indi Persson,
Madelene Ericsson, Lina Johansson, Lisa Bortmyr och Annsofi Tengsvall. Alla tog sig runt
de fem km i fina centerpartitröjor och träffades sedan på distriktsexpeditionen för att
avnjuta matkassen.
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Nationaldagstävlingar Strömsholm 2-6 juni
Under de varma och soliga dagarna då nationaldagstävlingarna på Strömsholm ägde
rum fick vårt tält många besökare. Det var många som bemannade tältet under
dagarna, våra talespersoner och medlemmar från kretsarna. Vi pratade politik, bjöd på
godis och delade ut flygblad, vindsnurror och närtappat vatten från Sätra Brunn. Vi hade
även en tävling där man fick svara på två miljöfrågor och gissa vikten på en påse havre
för att kunna vinna ett fint centerbroderat hästtäcke.

Välbesökta dagar i Strömsholm med många som ville tävla om ett hästtäcke.

Kick off 11 juni
På Skantzens Brukshotell i Hallstahammar höll distriktet sin kick off för den nya
styrelsen, kretsordföranden och talespersonerna. På agendan stod: valet 2018 med
röstmål och talespersonernas arbete, distriktets planering och kretsarnas planering med
verksamhet och utbildningar, vilket Lisa Falk från regionenheten, informerade om.

Brunnby lantbrukardagar 6-7 juli
Brunnbydagarna är en välbesökt och trevlig mässa. Vi fanns såklart på plats i det stora
tältet där vi hade material och flygblad på temat landsbygd och miljö. Vi bjöd på godis,
delade ut vindsnurror och pratade med besökarna. Våra talespersoner Sture Johansson,
Lena Ryberg Ericsson, Lars Kallsäby och Sanna Tällberg fanns på plats.

Talespersonerna Sanna, Lars, Lena och Sture på plats på Brunnby.

Storregionfrågan
Under hösten var regionfrågan het. Indelningskommittén hade presenterat sitt förslag till
Region Svealand där Västmanland tillsammans med Örebro, Sörmland, Uppsala, Dalarna
och Gävleborg skulle ingå. Möte hölls med distriktet och kretsarna. En remisskonferens
hölls i Sala med länen i den tilltänkta regionen med Per Helander, riksdagsledamot och
ansvarig för regionfrågan och Kent Johansson som presenterade indelningskommitténs
förslag. Trots stort engagemang föll förslaget på riksnivå.
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MellanskogsElmia 19-20 augusti
Skogsmässan arrangerades för andra gången på Ösbys skolområde utanför Sala.
Skogsnäringen från hela Mellansverige var på plats och så var vi. Tillsammans med Salakretsen fick vi många bra möten och samtal. Sture Johansson debatterade
landsbygdsfrågor och riksdagsledamoten Anders W Jonsson kom också och förstärkte
centertältet.

Många besökte Centerpartiets monter under mässan. Sture Johansson deltog i en debatt om
skogs- och landsbygdspolitik och vice partiledare Anders W Jonsson kom och passade på att
samtala med besökare.

Blodomloppet 29 augusti
Det var ett stort gäng som ställde upp i Blodomloppet. Trots regnigt löparväder gav sig
deltagarna iväg i gott mod på 5 km eller 10 km. Härligt jobbat av: Birgitta Andersson,
Indi Persson, Anna Gunstad Bäckman, Magnus Nystedt, Gustaf Eriksson, Petter
Westlund, Magnus Ekblad, Agnes Svedberg, Malin Svedberg, Eva Björk och Annsofi
Tengsvall.

Kyrkokonferens/förnominering Torsång 17 september
Centerpartiet i Västerås stift bjöd in förtroendevalda i församlingar och stiftet samt
kretsordförande till en förnomineringskonferens som start på kyrkovalet 2017.
Kandidater förnominerades till valet till kyrkomötet av det välbesökta mötet.

Kommunkväll 29 september
Distriktet bjöd in alla medlemmar till kommunkväll med aktuella centerpartifrågor på
Skantzens Brukshotell i Hallstahammar. Ett fyrtiotal medlemmar från nästan alla kretsar
hade hörsammat inbjudan. Vi startade med en god middag, kaffe och kaka innan Per
Helander, riksdagsledamot Dalarnas län och regionalpolitisk talesperson, berättade om
den då högaktuella regionfrågan. Vår landstingspolitiker Birgitta Andersson gav
landstingets syn på frågan. Sedan tog Calle Jonsson från riksorganisationens
regionenhet och ombudsman Petter Westlund över och pratade röstmål och strategier
för hur vi gör en lyckad valrörelse.

Peter Helander föredrog storregionfrågan inför många intresserade medlemmar på Skantzen.
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Kick off kyrkovalet 21 oktober
Riksorganisationen och kyrkopolitiska sektionen bjöd in till kick off inför kyrkovalet 2017.
Från Västmanland deltog Ulla-Britt Holmér, Per Rostad och Annsofi Tengsvall. Allt som
handlar om valet togs upp: varför Centerpartiet deltar, valprogram, valplan
kampanjarbete, tidplan och projektmedel.

60plus-mässa 17-18 november
Vi var på plats på 60plus-mässan på Bombardier arena i Västerås. Vår monter
bemannades av distriktet, landstings- och kommunpolitiker från Västerås. För att få ett
bra samtal använde vi oss av kampanjen ”I samtal med” som gick ut på att ställa en
enkel fråga t ex ”Vad var ditt första jobb?”, skriva ner svaret på en liten whiteboard, fota
personen och lägga ut på sociala medier. Många stannade till, svarade och lät sig
fotograferas. Vi hade dessutom en enkel tävling där man kunde vinna en halkfri vinter, i
form av broddar.

Mångfaldsprojektet/Vinna val 19-20 november
Från distriktet deltog Barbro Larsson på en konferens om mångfald. Under en lunch till
lunch-konferens träffades Centerpartister från hela landet i Stockholm för att diskutera
hur vi får mer mångfald på våra listor till valet 2018. Partistyrelsen har initierat detta
projekt då Centerpartiet efter valet 2014 har dålig representation av människor med
utomeuropeiskt ursprung. Abir Al-Sahlani är projektledare och hon inledde konferensen
med att berätta hur vår representation ser ut i landet. Centerpartiet är det parti som har
minst antal förtroendevalda med utomeuropeisk bakgrund av samtliga partier.
Partistyrelsen har en målsättning att Centerpartiet efter valet 2018 skall ha minst 100
stycken representanter i våra kommunfullmäktigeförsamlingar, 10 stycken i våra
landstingsfullmäktigeförsamlingar och 2 stycken i riksdagen som har sitt ursprung
utanför Europa. Vi fick följa med på trendspaning, lyssna till hur man bygger en kampanj
utifrån det nätverk man har, varför det blir kulturkrockar och hur projektet jobbar med
frågan. När vi sätter våra listor måste vi tänka utanför våra ”boxar”.
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Rapport Landstingsgruppen/Regiongruppen
Landstingsgruppens arbete under 2016 har präglats av att tillsammans med övriga
allianspartier vara i opposition. I många frågor driver Centerpartiet, tillsammans med
övriga allianspartier, den röd-gröna majoriteten framför oss.
Landstingsgruppen har bestått av fullmäktigeledamöterna Birgitta Andersson, Barbro
Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson samt ersättarna Hamse Omar, Eleonor
Westlund och Kristina Östman. Magnus Kindbom har avsagt sig sin plats i fullmäktige
p g a annat arbete.
Den nya organisationen med beredningar som startade 2015 har inte riktigt funnit sin
form under 2016. Beredningarnas uppgift var att gå lite djupare i vissa frågor för att få
fram ett bättre beslutsunderlag till landstingsstyrelsen men beredningarna har inte fått
frågor och uppgifter att arbeta med på det viset.
Petter Westlund arbetar nu på heltid som politisk sekreterare och ombudsman och är ett
stort och viktigt stöd för hela gruppen.
Vi har under året haft 7 gruppmöten varav ett telefonmöte. En alliansgemensam
endagskonferens hölls sedvanligt i maj för att tillsammans fastställa alliansens förslag till
landstingsplan för 2017-2019.
Gruppen gjorde även en studieresa till Landstinget Kalmar för att få inspiration och idéer
till gruppen.
Under
-

året har vi lagt 5 st C- motioner
Öppna Landstingsstyrelsemöten
Ge ersättarna i fullmäktige rätt att delta i utbildningar
Stärk patienternas inflytande som patientföreträdare
Låt studieförbunden bidra till en bättre folkhälsa
Stoppa artiklar som innehåller mikroplaster

och 4
-

st Alliansmotioner
Västmanlandsapp för E-tjänster
Inför LOV inom fysioterapin
15 kömiljoner för att korta vårdköerna
Inför natt- och helgtjänster

Vi har
-

även ställt 8 interpellationer under året
Få stödpersoner i Västmanland
Återsökning av medel från migrationsverket
Nedläggning av familjepedagoger i KAK
Sjukresa till mammografi
Rökfritt Sverige 2025
Hälsoekonomi inom landstinget Västmanland
Landstingets solels-satsning
Tredje ambulansen i Fagersta

Ett stort antal debattartiklar, både egna och alliansgemensamma, har synts i länets
media under 2016.
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Landstingsgruppen har varit flitigt representerat på olika konferenser som anordnats av
Centerpartiet centralt, olika vårdorganisationer och inom vårt regionsjukvårdsområde.
Gruppens ledamöter har haft en mycket god närvaro på landstingsfullmäktige, i
beredningar och andra politiskt tillsatta organ. Ersättarna har haft möjlighet att delta på
landstingsfullmäktiges sammanträden även när alla ordinarie ledamöter har deltagit.
Under året har förberedelsearbetet inför bildandet av Västmanlands regionkommun
slutförts. Fr.o.m. 2017 övergår Landstinget Västmanland till att vara Region
Västmanland och kommer då att ha ett större regionutvecklingsuppdrag. Diskussioner
och förberedelser för att skapa en Region Svealand var intensiva men vi vet nu att det
förmodligen inte kommer att bildas några storregioner inom överskådlig framtid.
Gruppens arbete fortsätter med inriktningen att åter sitta i majoritet i Region
Västmanland senast 2018.
Jag vill till sist rikta ett varmt tack till landstingsgruppen och till gruppens politiska
sekreterare för ett mycket gott arbete och ett stort engagemang under det gångna året.
För Centerpartiets landstingsgrupp
Birgitta Andersson, Regionråd i opposition.
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Rapport Centerkvinnorna
Centerkvinnornas arbetsgrupp har fram till 30 juni 2016 bestått av Iréne Sandberg,
Kerstin Larsson och Barbro Larsson som representerar distriktsstyrelsen.
Årets verksamhet började med att dela ut blommor, tårta och diplom på internationella
kvinnodagen. Den kvinna vi uppmärksammade var Gisele Mwepu, Västerås.
Motiveringen till hennes utmärkelse är att hon driver företaget Soft Solution Partner.
Inom företagets ramar har hon bland annat utvecklat en språk-app. Hon har också
utvecklat en app så att kvinnor på landsbygden i Afrika enkelt kan överföra pengar till
varandra utan risk för rån. Detta och mycket mer ägnar Gisele Mwepu sig åt.
På Centerkvinnornas vårkonferens gästades vi av vår nya biskop Mikael Mogren som på
ett intressant sätt presenterade sig genom att berätta en del om sin bakgrund och
tankar om sitt nuvarande uppdrag.
Marianne Fredriksson berättade också mycket inspirerande om den verksamhet man har
i Barkarö Bygdegård med anledning av de flyktingar som bor på Johannisbergs camping.
Ett fantastiskt initiativ som har tagits helt på frivillig bas! Tack Marianne!
Iréne Sandberg och Kerstin Larsson tackar härmed för sig och överlämnar ansvaret för
Centerkvinnornas verksamhet till andra i distriktet.
Kerstin Larsson och Iréne Sandberg
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Rapport från Centerpartiets Ungdomsförbund
Styrelsens sammansättning under 2016 har varit:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Hilda Nyqvist
Sanna Tällberg
Adalat Adiljan
Jersey Tran
Antonio Cortez Beltran
Erica Henriksson
Nina Wiesner

Under verksamhetsåret 2016 har vi gjort följande aktiviteter:
I maj deltog vi på CUF:s förbundsstämma i Kungsbacka.
Under Västerås cityfestival i slutet av juni är det Västerås Pride med en prideparad som
vi deltog i. Flera medlemmar var även med på Stockholm Pride i slutet av juli.
Under hela året har vi deltagit i informationsmöten på gymnasieskolor. I Västerås har vi
varit på Rudbeckianska, Wijkmanska och Carlforska gymnasiet.
Vi har deltagit i ett flertal debatter mot de andra ungdomsförbunden. Vi hade ett lag som
deltog i VårRuset och Blodomloppet tillsammans med distriktet.
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Rapport från Kommunala sektionen
Distriktets kommunala sektion har varit samlad vid tre tillfällen under våren 2016, den
16/2 i Västerås, den 31/3 i Sala och den 10/5 i Skinnskatteberg.
Ambitionen att få en väl fungerande kommunal sektion med ett aktivt deltagande från
länets samtliga kommuner har misslyckats. Alla kommuner har inte under året utsett
representanter och allt för få av ledamöterna prioriterar att delta vid dessa möten. Detta
innebär att sektionens syfte att kunna ha ett aktivt informations- och erfarenhetsutbyte
förfelas. Den kommunala sektionen kan därigenom inte heller bli det stöd för
Centerpartiets agerande i kommunerna som den skulle kunna bli.
Min förhoppning är att vi under 2017 ska kunna göra en nystart för den kommunala
sektionen. Jag är övertygad om att vi skulle kunna uträtta ett viktigt arbete med sikte
inte minst på valrörelsen 2018. Detta förutsätter dock att samtliga kommunkretsars
utser representanter samt att dessa prioriterar sitt deltagande vid sektionens möten
men också är beredda att bidra med idéer mellan dessa och att dela med sig till
varandra.
Carola Gunnarsson
Kommunala sektionens ordförande
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Svenska kyrkan/Västerås stift
Västerås stift, som är ett av tretton stift i landet, består av Västmanlands och Dalarnas
län.
I distriktet finns en kyrkopolitisk sektion bestående av de fyra ordinarie ledamöterna i
stiftsfullmäktige (Ulla-Britt Holmér, Leif Angmo, Hans Andersson och undertecknad).
Sektionen har under året deltagit i möten tillsammans med sektionen i Dalarna.
I stiftets arbete i domkapitel, egendomsnämnd och stiftsstyrelse har Centerpartiet
framträdande roller. Det beror till viss del på representationen från Dalarna, där
Centerpartiet av tradition har ett starkt fäste.
I stiftsfullmäktige har Centerpartiet ordförandeposten, i stiftsstyrelsen posten som 2:e
vice ordförande och i egendomsnämnden ordförandeposten. Enligt kyrkoordningen är
biskopen ordförande i stiftsstyrelsen, i Västerås stift är det biskop Mikael Mogren.
Egendomsnämnden förvaltar stiftets skogar, totalt c:a 55 000 ha. Marknadsvärdet är f.n
drygt 2,2 miljarder. Jordbruken är numera sålda till de som tidigare var arrendatorer.
Stiftjägmästare, skogvaktare och administrativ personal är till övervägande del
placerade i Hallstahammar.
Svenska kyrkan har förvaltat jord och skog i nästan tusen år. Det var och är meningen
att avkastningen från jord och skog ska gå till prästlöner och kyrklig verksamhet. Idag
har dock avkastningen från jord och skog ingen avgörande betydelse för stiftets och
församlingarnas verksamhet. Det är medlemsavgifterna som förmedlas av Skatteverket
som är den stora inkomstkällan.
Egendomsnämnden förvaltar också några fastigheter och har del i vindkraftverk i södra
Dalarna. I vindkraftföretaget Dalavind har Västerås stift den största aktieposten.
Vindkraften ger avkastning på investerade medel och passar väl in i stiftets miljöpolicy.
Stiftet har tidigare under en längre tid hyrt lokaler i Västerås för viss administrativ
personal. Hyreskontrakten är nu uppsagda. För att ersätta dessa lokaler föreligger
istället bygglov för en utbyggnad i vinkel med befintlig kanslibyggnad. Byggstart i april
2017, beräknad byggtid c:a ett år.
Centerpartiet arbetar medvetet och målinriktat för att rädda framtida verksamhet för de
mindre församlingarna på landsbygden. Det ekonomiska ansvaret för församlingarnas
kyrkor och övriga fastigheter kan komma att förvaltas av stiften.
I kyrkomötet som består av 251 ledamöter från hela landet, finns f.n tre personer som
representerar Centerpartiet från Västerås stift. Två personer från Dalarna och en från
Västmanland. Kyrkomötet är svenska kyrkans högsta beslutande organ som
sammanträder sammanlagt två veckor varje höst.
Lennart Kjellin
Kyrkopolitiska sektionen
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Rapport från Stiftelsen Lantmännens
tryckeriförening
Värdeutveckling för Stiftelsen Lantmännens Tryckeriförening
2016-12-31
Värde på obligationer
Saldo konton
Spax EU Infrastruktur
Totala tillgångar

16 289 630
481 086
1 069 000
17 839 716

Under året har stiftelsen erhållit utdelningar från obligationsportföljen med
515 472 kr samt utbetald ränta på konton 1 106 kr. Detta ger en avkastning under året
på 3,45 %.
Under året 2016 har följande affärer gjorts:
Förfall i Swedbank GBP 300 000 nominellt (3 304 139 SEK) .
Investeringar har gjorts i SPP 1 000 000 nominellt, Arise 1 000 000 nominellt, Consilium
1 000 000 samt Spax EU Infrastruktur nominellt 1 000 000.
Andra kontohändelser under året som påverkat tillgångarna är BG-inbetalningar på 13
263 samt årsavgift för Guldeken på 3 675.
Styrelsen ser ut som följer:
Birgitta Andersson, ordförande
Ewa Helmrich-Wärmlöf, vice ordförande
Dan Edlund
Dag Ekendahl
Marie Wilén
Carola Gunnarsson
Marita Ljung
Västerås 2017-03-07
Birgitta Andersson, ordförande.
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Resultat- och balansrapport
Utfall 2015

Budget 2016

Utfall 2016

Intäkter
Partistöd och medlemsavgifter

114 830

117 000

115 521

Bidrag landsting och stift

705 165

714 000

714 500

Övriga intäkter

27 648

40 000

33 106

Utdelningar och räntor

10 477

10 000

5 290

858 120

881 000

868 417

-103 333

-50 000

-130 641

-60 846

-40 000

-22 761

-6 000

-14 000

Summa intäkter
Kostnader
Kurser och sammankomster
Stämmor
CUF
Kyrkogrupp

-

-10 065

CK

-

-5 000

Kampanjbidrag och valmtrl

-

-10 211

Lokaler

-92 865

-90 000

-79 239

Annonser

-33 417

-22 000

-24 155

-106 005

-80 000

-110 115

Redovisningstjänster

-30 000

-30 000

-27 500

Styrelse och revision

-19 400

-20 000

-7 300

Övriga kostnader

-34 838

-30 000

-48 070

-432 093

-490 000

-477 896

-15 872

-15 000

-19 310

-934 669

- 881 000

- 972 262

Porto Tele Kontor skrivare

Personal
Resor
Summa kostnader
Resultat

-76 549

- 103 846

Balansrapport
Ingående

Utgående

Fordringar

198 660

122 215

Värdepapper CK

118 357

118 358

Kassa och Bank

1 364 697

1 305 346

1 681 714

1 545 918

Summa tillgångar

Ingående
Skulder
Eget kapital
S:a eget kapial och skulder
Beräknat årets resultat

Utgående

-111 198

-34 345

-1 570 516

-1 614 960

- 1 681 714

- 1 649 305

-0

- 103 387
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Revisionsrapport
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Slutord
Vi i styrelsen vill tacka alla som har bidragit till det gångna årets verksamhet och för
förtroendet att leda distriktets arbete. Året som gått har varit roligt, utmanande och
inspirerande. Det är mycket arbete och engagemang som ligger bakom vår verksamhet
och vi vill tacka för stödet från alla kretsar, avdelningar och inte att förglömma vårt stöd
från Regionkontoret. Vi vill också rikta ett stort tack till vår personal som på alla sätt
gjort det möjligt för Centerpartiet i Västmanland att genomföra sitt arbete under året.
Vi ser med tillförsikt fram emot 2017 som ett år fyllt av nya steg mot att skapa
Västmanlands bästa närodlade politik.

Anna Gunstad Bäckman
ordförande

Barbro Larsson
vice ordförande

Fredrik Melin
kassör

Jenny Adolphson
ledamot

Helena Norrby
ledamot

Indi Persson
ledamot

Lina Johansson
ledamot

Sören Mårtensson
ledamot

Per Rostad
ledamot

19

