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Centerkvinnorna i Halland 

Verksamhetsplan 2017 
 

 
Inledning 

Genom historien har Centerkvinnornas arbete byggt på starka, drivna kvinnors engagemang 

för att förändra och förbättra vårt samhälle. Kvinnor som gått före och gett kvinnor ökade 

möjligheter till makt, inflytande och lika rättigheter. År 2017 firar Centerkvinnorna i Halland 

85 år. 

 

Med ledord som närodlat och hållbart driver vi våra frågor. Samhällets hållbara sociala, 

ekonomi, miljö och klimatutveckling har alltid stått högt på vår agenda. Att arbeta med 

jämställdhet är en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle i framtiden. 

 

Centerkvinnorna i Halland har tagit fram tre fokusområden att arbeta med som består av 

landsbygdsutveckling, mat och miljö. 

Vi kommer även att jobba vidare med kvinnifestaktiviteter där vi möter väljare och synliggör 

vår politik och ledande kvinnliga Centerpolitiker i Halland. 

 

Den 17 sept. är det kyrkoval och många Centerkvinnor kommer att engagera sig och arbeta i 

detta viktiga val. 

 

Det går bra för Centerpartiet nu och opinionssiffrorna ser bra ut. Vi välkomnar nya 

medlemmar till Centerkvinnorna, i alla åldrar och med olika bakgrund. Alla är viktiga i 

Centerkvinnorna och tillsammans stärker vi varandra. Vi uppmanar alla att värva nya 

medlemmar.   

 

Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och 

ens frihet. För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla 

människors kamp för friheten att vara den man är.  

 

 

Kyrkoval 17 september 
Kyrkovalet den 17 september präglar hela verksamhetsåret 2017. Planering och uppstart har 

inletts under innevarande år, 2016. 

Vi inleder verksamhetsåret med att Kyrkomötets ordförande, centerpartisten Karin Perers 

gästar nyårsträffen. Då anslår vi planen för året och befäster förslag till valprogram. 

Förnomineringen är då avslutad och materialet överlämnas till nomineringskommittéen för 

fastställande av listor till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Slutgiltigt fastställande görs av 

valda ombud på gemensam nomineringsstämma den 25 mars.  

Den 11 mars inbjuder vi förtroendevalda, allmänheten och övriga intresserade till en tematräff 

i Varbergs församlingshem. Gästföreläsare blir biskop emeritus Esbjörn Hagberg som  

kommer att tala om” Livsfrågor och existensiella frågor.” Jerker Alsterlund präst och 

centerledamot i Kyrkomötet talar om ”Förnyelse och nytänkande”.  

Medel för denna träff har vi erhållit från nationell nivå. 
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I maj och juni anordnar riks en valkickoff i Stockholm för toppkandidater till stift och 

kyrkomöte. 

Närmare valet kommer torgmöten, utskick, personliga möten, debatt artiklar att genomföras. 

Samverkan sker också med riks och distrikt gällande kampanjer och röstmålsarbete. 

Stämmor i Halland 
Centerkvinnornas distriktsstämma äger rum söndagen den 12 mars i Vinbergs 

församlingshem.   

 

Centerpartiets årsstämma är bokad till lördagen den 1 april, dagens gäst är Centerkvinnornas 

förbundsordförande Sofia Jarl.  

 

Nominering och Nomineringsstämma 
Förnominering till kommun-, region- och riksdagslistorna kommer att äga rum under våren 

2017. Provval kommer att genomföras i medlemstidningen Hallandsbygden och på webben.  

Ett Valmanifest kommer att arbetas fram under 2017 och antas på nomineringsstämman. 

Nomineringsstämma för region och riksdagsvalet äger rum den 25 november. 

 

Utbildningar 
Planering sker tillsammans med Centerpartiet i Halland. Centerdistriktet har gjort en 

utbildningsplan som även innefattar Centerkvinnorna. Därutöver kommer Centerkvinnorna 

eventuellt göra en egen utbildningsdag.  

Kvinnifest 

Centerkvinnodistriktet har tagit fram ett Kvinnifest under 2016. Det trycktes upp 5000 ex och 

är fördelade över hela Halland. Vi kommer under 2017 fortsätta att ha Kvinnifestaktiviteter på 

torg och vid andra utåtriktade aktiviteter.  

 

Arbetsgrupper 

I juni 2016 beslöt distriktsstyrelsen att tillsätta tre arbetsgrupper utifrån ha arbetat med 

strategiskt planering. Områdena är Miljö, Mat och Landsbygdsutveckling. Materialet som 

grupperna har tagit fram kommer att arbetas med under 2017.   

 

Trivselkväll 

Centerkvinnornas Trivselkvällar har varit mycket uppskattade med många deltagare. 2016 års 

Trivselkvällen på Väröbackas gästgivaregård, med Maria Åkerberg från Dermonord som 

gästföreläsare kom det 60 personer.  

Centerkvinnorna planerar att även 2017 ha en Trivselkväll.    
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Hallandsbygden 
Vår medlemstidning Hallandsbygden kommer under 2017 vara en stor tillgång när det gäller 

nomineringar och provval. Det blir som tidigare 2 sidor från varje kommun = 12 kretssidor + 

6 distriktssidor och 2 centerkvinnosidor. Agneta Åkerberg är ansvarig för Hallandsbygdens 

utgivning. Vår medlemstidning är en tillgång där vi kan annonsera om vad som hänt och vad 

som kommer att hända under den närmaste tiden. 

Utgivningsplan 2017: Nr 1 manusstopp torsdag 23/2, utg. 17/3, nr 2 manusstopp tisdag 18/4, 

utg. 12/5 förnominering, nr 3 manusstopp torsdag 22/6, utg. 25/8, provval riks och region, nr 

4 manusstopp torsdag 12/10, utg. 3/11. 

 

Mål, enligt stadgarna 
Vårt mål är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma 

grundförutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar. 

 

Syfte 
Centerkvinnorna är en feministisk organisation och ska aktivt verka för jämställdhet i 

samhället och i Centerpartiet genom att opinionsbilda och utbilda kring samhällsfrågor och 

jämställdhet. Kvinnor ska motiveras och stödjas att ta plats i samhället och inom 

Centerpartiet. 

 

Vision 
Ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter och lika villkor.  
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Kalendarium  

Centerkvinnorna i Halland 2017 

______________________________________________________________ 

DATUM: AKTIVITET:        

  

Januari  
1-31 Avdelningarnas årsmöten  

14 Nyårsträff (Arr. Centerdistriktet)     

 CUF:s årsstämma 

Riksorganisationens aktiviteter 
 

 

Februari  

23 Manusstopp Hallandsbygden nr 1  
8 Distriktsstyrelsesammanträde   

Riksorganisationen aktiviteter 
3-4  Kommundagar i Göteborg 

 

 

Mars 
8 Internationella kvinnodagen 
12 Centerkvinnornas distriktsstämma 

17 Utgivning Hallandsbygden nr 1  

Riksorganisationens aktiviteter 

________________________________________________________________ 

 

April 
1 Partiets årsstämma 

18 Manusstopp Hallandsbygden nr 2, förnominering region och riksdag 

20 Distriktsstyrelsesammanträde  

Riksorganisationens aktiviteter 

28-29 Maktdagar i Uppsala   

________________________________________________________________ 

 

Maj 
12 Utgivning Hallandsbygden  

 

Riksorganisationens aktiviteter  
 

_______________________________________________________________ 

 

Juni 
1 Distriktsstyrelse  
5 Miljödag 

22 Manusstopp Hallandsbygden nr 3, provval  
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Riksorganisationens aktiviteter 

 

_______________________________________________________________ 
 

Juli 
  

Riksorganisationens aktiviteter 
 Almedalsveckan på Gotland 

 Centerpartiets dag 

_______________________________________________________________ 
 

Augusti 
22 Distriktsstyrelse    

25 Utgivning Hallandsbygden nr 3, provval 

Riksorganisationens aktiviteter 

 

________________________________________________________________ 

 

September 
17 Kyrkoval 

Riksorganisationens aktiviteter 

28-1okt Partistämma i Malmö 

________________________________________________________________ 

 

Oktober 
12 Manusstopp Hallandsbygden nr 4  

18 Distriktsstyrelsesammanträde  

 Trivselkväll   

Riksorganisationens aktiviteter 
 

________________________________________________________________ 

 

November       
3 Utgivning Hallandsbygden nr 4 

25 Nomineringsstämma, riksdag och region    

30 Distriktsstyrelsesammanträde 

Riksorganisationens aktiviteter 

 

________________________________________________________________ 
 

December 
 Årsmötesmaterial till avdelningarna   

 16 Centerpartiet i Halland 100-års jubileum  

Riksorganisationens aktiviteter 


