Verksamhetsplan 2017
Övergripande mål 2017–2018
-

Fastställa, uppdatera och vässa den kommunala politiken till valet 2018
Organisera valrörelsen 2018 med gott medlemsengagemang
Börja fokusera på aktiv medlemsrekrytering och medlemsvärvning
Fortsätta arbeta med den strategiska kommunkationen

Politik
Kretsen svarar för att de beslut som fattats på medlemsmöten omsätts i praktisk
politik inom kommun, region. Kretsen ska också aktivt verka för ständig
utveckling av det lokala politiska programmet.
Kretsstyrelsen ska stödja kommunfullmäktigegruppen och
regionfullmäktigegruppen med deras arbete i nämnder och styrelser för att aktivt
bidra till att förverkliga så mycket som möjligt av Uppsalacenterns politik.
Inför valet 2018 så måste det kommunala handlingsprogrammet uppdateras och
detta föreslås göras med hjälp av en lokalpolitisk redaktionsgrupp
Mål: Kretsens operativa politiska arbete ska primärt inriktas på att stötta
kommunfullmäktigegruppen och regionfullmäktigegruppen i sitt arbete att
förverkliga Centerpartiets politik.
Aktiviteter:
-

C-Forum
24timmarskonferens
Utbildningar i politik, kommunikation och ledarskap
Temakvällar, distriktets rundabordssamtal
Medlemsmöten och stämmor

Mål: Öka andelen motioner som lämnas in till kommunfullmäktige till 75 % av
alla bifallna motioner från årsmötet som berör kommunala frågor samt att följa
upp motioner som berör region och riksfrågor
Aktiviteter:
-

Två avstämningar mellan KF-grupp och kretsstyrelse
Uppsalacenterns 24-timmarskonferens

Mål: 1-5 motioner per fokuserat område per årsmöte (Tryggt åldrande, Hållbar
stads- och landsbyggnad, Miljö, Arbete & Företagande, Integration)
Aktiviteter:
- Uppsalacenterns 24 timmarskonferens
- 2 avstämningar mellan KF grupp och kretsstyrelse
- Uppdrag till utskottsgrupperna på C-Forum

Mål: Fastställa ett uppdaterat lokalt politiskt program till valet 2018
Aktiviteter:
- C-forum
- Tillsättandet av en lokalpolitisk redaktionsgrupp

Organisation
Under perioden ska Centerpartiet aktivera aktiva områdesgrupper i centrala
Uppsala, Vänge, Björklinge, Vattholma och i Almunge. Varje område uppmanas
organisera ett områdes C-forum per kvartal med särskilt fokus på våra
fokusområden och angelägna lokala frågor.
Mål: - Genomföra minst två introduktionskvällar för nya medlemmar
- Aktivt rekrytera områdesledare till ovan fem områden
Aktiviteter:
- Introduktionskväll på våren och på hösten
Mål: Genomföra C-forum veckan före varje Kommunfullmäktige
Aktiviteter:
- C-Forum
Mål: Genomföra minst tre utbildningar kopplat till den nationella
utbildningsstrategin, varav två introduktionskvällar
Aktiviteter:
- En politik steg 1 (heldag)
- Två utbildningar från Centerpartiets nationella utbildningsstrategi
Medlemmar
Mål: Alla medlemmar ska bli kontaktade av kretsen minst en gång under
verksamhetsåret och samtliga ska få inbjudningar till evenemang på distrikts och
kretsnivå
Mål: Minst 50 unika medlemmar deltar på något internt evenemang under
verksamhetsåret
Aktiviteter:
- Sommarbrev & julbrev inklusive kalendarium
- Samtal till nya medlemmar
- E-postutskick & SMS till medlemmar
- Runtringarkväll med kretsstyrelsen
Mål: Minst 20 unika medlemmar deltar på en utåtriktad kampanj under
verksamhetsåret
Aktiviteter:
- Pendlarkampanjer
- Andra utåtriktade kampanjer
Mål: Öka antalet medlemmar med minst 30 medlemmar

Aktiviteter:
- Värvarkampanjer
- Medborgardialoger
Mål: Öka mångfalden på listor till valbara församlingar 2018
Aktiviteter:
- Genomföra minst en informationskväll om nomineringsprocessen
Kommunikation
Mål: Få minst 15 debattartiklar publicerade
Mål: Skriva och lämna in minst en debattartikel kopplad till varje fokusområde
Mål: Varje C-ledamot i nämnd/styrelse skriver minst en debattartikel inom sitt
område
Aktiviteter:
- Utskotten på C-Forum
Mål: Att synas på redaktionell nyhetsplats minst 6 gånger
Aktiviteter
- Utskotten på C-forum
- Politiskt arbete i Stadshuset
- Skicka ut pressmeddelanden
Mål: Uppdatera den lokala hemsidan minst 10 gånger
Mål: Genomföra minst 10 utåtriktade aktiviteter, t.ex. pendlarkampanjer
Mål: Verkställa Södra Tornets kommunikationsstrategi

Uppföljning
Kretsen kommer att ha måluppföljning som stående punkt på varje
kretsstyrelsemöte. En måluppföljningsansvarig kommer at utses i kretsstyrelsen
som tillsammans med ombudsmannen kommer att ta fram måluppföljning till
kretsstyrelsen.

