Centerpartiet i Uppsala Kommun
verksamhetsberättelse 2016
2016 – Uppväxling och strategisk planering inför valåret
Verksamheten i kretsen har detta år växlats upp från förra året. Kretsen
har hållit i flera utåtriktade kampanjer under året, introduktionskvällar har
hållits för nya medlemmar och en aktiv medlemskår har varit med att
utveckla kretsens lokala politik.
Kretsstyrelsen har även påbörjat ett strategiskt valarbete. Styrelsen har
satt upp ett mål för antalet röster i kommunen, regler och organisation för
nomineringar samt arbetat för ett strategiskt kommunikationsarbete.

Kretsstyrelsemöten och personal
Kretsstyrelsens arbetsutskott har under året bestått av följande personer:
Ove Hultquist, ordförande
Marie Louise Brundin, vice ordförande
Joakim Skoog, kassör
Stefan Hanna, adjungerad kommunalråd
Resten av kretsstyrelsen har under året bestått av följande personer
Unn Harsem, ledamot
Mia Nordström, ledamot
Jonas Petersson, ledamot
Bengt Jansson, ledamot
Håkan Fredriksson, ledamot
Joakim Strignert, ledamot
Anna Johansson, ledamot
Bo Öhlmer, ledamot
John Hultengård, adjungerad CUF
Personal har under året bestått av en ombudsman på 25% Olle Romlin
hade denna tjänst mellan februari och september. Ulrik Pershagen tog
över mellan september och januari då Olle var tjänstledig. Olle Romlin är
åter kretsens ombudsman sedan januari. Ombudsmannen har varit
sekreterare under styrelsemötena och har varit adjungerad till
kretsstyrelsen under hela verksamhetsåret.
Styrelsen har haft 7 möten under året. De har träffats oftast på
partiexpeditionen på Kungsängsgatan 12.

Medlemsantal vid utgången av 2016 (skillnad mellan 2015)
Centerpartiet: 325 (-2)
CUF: 87 (+53)
Centerkvinnorna: 101 (-2)
Centerstudenter: 48 (+5)
Totalt antal i rörelsen: 532 (+49)

Kretsens kommunikation
Kretsens kommunikation med dess medlemmar har i huvudsak bestått av
mejl. Samtliga inbjudningar till interna evenemang har skett via mejl.
Centerpartiets nationella hemsida har gjorts om och med detta arbetades
även kretsens hemsida om. Den är just nu under uppbyggnad av kretsens
ombudsman och den politiska sekreteraren. Kretsen har även annonserat
sina evenemang via sin facebook-sida.
Kretsen har ett aktivt facebook-konto och twitter-konto som har
administrerats av den politiska sekreteraren och ombudsmannen. Antalet
gilla markeringar på vår facebook-sida har ökat under året från 270 till
348 (21/1-17)
Utöver mejl och sociala medier har även två stycken utskick gått ut till
samtliga medlemmar i Uppsala kommun. Under sommaren skickades en
sommarhälsning från kretsordförande och kommunalråd ut tillsammans
med ett kalendarium inför hösten. Strax innan jul skickades även en
julhälsning ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Stämmor och Konferenser
Kretsårsmöte
Lördagen den 13/2 var det Centerpartiet i Uppsalas årsmöte. Den var i
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i centrala Uppsala. Uppslutningen
var god, en ny styrelse valdes och flera spännande motioner antogs.
Mötet hade även besök av tv-meteorologen Pär Holmberg.
Kommundagar
Centerpartiets nationella kommundagar gick av stapeln i Karlstad den 5-6
februari. Kretsen var väl representerad av Freija Carlstén, Unn Harsem,
Olle Romlin och Mia Nordström. Representanterna deltog på flera
intressanta seminarier främst rörande integration och knöt många
värdefulla kontakter.
24 timmarskonferens
Den 12-13 mars medverkade 23 medlemmar på Uppsalacenterns 24
timmarskonferens ombord M/S Birka. Ett roligt dygn med produktiva

workshops, spännande politikutveckling och diskussioner om
organisatoriska frågor. Konferensen var ett officiellt startskott för den
kommunala budgetprocessen.
Distriktsstämman i Uppsala
Kretsen stod även värd för distriktets stämma den 2:a april i Vaksalakolan
i Uppsala. Uppslutningen var inte särskilt god och ungefär 15 av kretsens
27 ombud dök upp.
Kretsordförandekonferens
Ove Hultquist och Olle Romlin deltog på partiets kretsordförandekonferens
på Quality Hotels i Solna den 21-22 maj. På konferens diskuterades bland
annat reglerna för nomineringsprocessen till valet 2018 och även flera
andra organisatoriska frågor såsom medlemsrekrytering och utbildningar.

Medlemsträffar och utbildningar
C-Forum
Veckan innan varje kommunfullmäktige har KF-gruppen kallat samtliga
medlemmar till ett öppet medlemsmöte för att diskutera och i utskott
arbeta fram motioner, interpellationer, debattartiklar och stödja
kommunfullmäktigegruppen med sitt arbete. Utskotten har under året
bestått av följande:
Utbildning, arbetsmarknad, integration, idrott och fritid med tillhörande
nämnder: Utbildningsnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, Idrotts och
fritidsnämnden + Bolag
Utskottsledare: Gustav Harrysson
Plan och bygg, trafik och miljö med tillhörande nämnder: KSU Plan och
byggnadsnämnden, Gatu och samhällsmiljönämnden, Miljö och
hälsoskyddsnämnden +Bolag
Utskottsledare: Jonas Petersson
Vård, omsorg och kultur tillhörande nämnder: Socialnämnden,
Omsorgsnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndarnämnden, Kulturnämnden + Bolag
Utskottsledare: Per Ahlborg
C-forum har även under året fått besök av flera intressanta talare. Bland
annat Ulla Hamilton, VD för Friskolornas Riksförbund och Tove Lifvendahl,
Politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Många medlemmar har varit
närvarande och bidragit till att utveckla den lokala politiken och har
kommit med många kloka inspel till nämnder och fullmäktige

Ny medlemsträff
Kretsen har organiserat en ny medlemskväll för nya medlemmar under
året. Den var den 24/5.

Utåtriktade aktiviteter, medborgardialoger

Kretsen har haft flera olika utåtriktade kampanjer under verksamhetsåret
Pendlarkampanjer
Kretsen har medverkat under partiets nationella pendlarkampanjer (4/5 &
27/9). Kampanjen i maj hade tema ansvarstagande och kampanjen i
september hade tema jobb. Utöver detta så har Centerpartiet även haft
fristående pendlarkampanjer den 24/8 på temat miljö samt den 27/9. Det
var god uppslutning och morgontrötta pendlare bjöds på kaffe, närodlad
frukt, vackra blommor, en bulle och ett flygblad. Tack till alla medlemmar
som har varit med och hjälpt till med kampanjerna. Särskilt tack till Bengt
Jansson som bidrog med många härliga blommor och närodlad frukt.
Brevlådelappning i Björklinge
Kopplat till förra årets kransortsturné i Björklinge lämnade
Kommunfullmäktigegruppen in en motion för att utveckla i Björklinge. För
att uppmärksamma motionen var flera medlemmar med på
Björklingedagen den 28/8 och lappade runt 1000 brevlådor med flygblad
med information om Centerpartiets motion.
Informationsmöte Storregioner
Den 21:a november anordnades det en diskussion om Storregioner i Börje
församlingshem.
Informationsmöte i Industristaden
Den 28:e november bjöd centermedlemmar boende i området
industristaden in till ett informationsmöte med boende i området. Detta
för att lyssna och informera om vad som är på gång. Över 40
industristadsbor dök upp och responsen var god. Mia Nordström, Kristina
Johnson, Marie Louise Brundin, samt Freija Carlstén var de medlemmar
som var med och planerade och genomförde aktiviteten.
Protest mot höjda parkeringsavgifter
I protest mot majoritetens förslag att höja stadens parkeringsavgifter
startade kretsen en protestlista mot beslutet och även tryckte upp
flygblad liknande parkeringsböter och ”lappade” 1000 bilar i Uppsalas
tätort. Responsen från medborgarna var god och media
uppmärksammade kampanjen.

Val 2018
Under året har kretsstyrelsen börjat lägga grunden för ett lyckat val 2018.
Val har varit ett återkommande inslag på flera kretsstyrelsemöten.
Styrelsen har tagit fram ett mål för antalet röster i kommunvalet 2018
med hjälp av distriktets röstmålsansvarige Olle Romlin.
Regler och datum för den kommunala nomineringsprocessen har tagits
fram. Marie Louise Brundin har varit kretsens representant i Distriktets
valarbetsgrupp där planeringen inför regions och riksdagsvalet har
påbörjats. Kretsstyrelsen har även med hjälp av valberedningen tagit fram
ett förslag till nomineringskommitté och även riktlinjer för denna
kommitté att förhålla sig till. Det är kretsstyrelsens ambition att skynda på
och fortsätta detta arbete under 2017.
Kommunikation inför valet 2018
Styrelsen startade även ett arbeta för att förbättra kretsen strategiska
kommunikation med väljare. Styrelsen anlitade Södra Tornet
kommunikationsbyrå för att konsultera och hitta styrkor och svagheter
med nuvarande kommunikation och även hur vi bättre och tydligare ska
kommunicera till våra potentiella väljare. Resultatet av detta arbete
kommer att presenteras närmare på kretsens 24 timmarskonferens 11-12
mars.
Kretsstyrelsen vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för
ett gott arbetsår 2015 och vill önska den nya styrelsen lycka till
under 2017.
Uppsala 2016-01-25
//Ove Hultquist
Marie Louise Brundin
Joakim Skoog
Mia Nordström
Unn Harsem
Håkan Fredriksson
Bengt Jansson
Joakim Strignert
Anna Johansson
Bo Öhlmer
Jonas Petersson

