Verksamhetsplan för Centerpartiet i Falkenberg 2017
Medlemsvärvning
Falkenberg är en av Centerpartiets medlemsrikaste kretsar. Den positionen skall vi behålla. Medvind i
opinionen gör att många söker sig till vårt parti. Under 2017 ska vi värva nya medlemmar varje
månad och medlemstalet ska under året öka.

Landsbygdsmöten
Vid kretsstämman i februari 2016 fick styrelsen i uppdrag att arbeta för att ta fram en aktiv
landsbygdspolitik. Som ett led i detta arbete kommer framtidsmöten arrangeras på tolv orter under
året. Syftet med dessa framtidsmöten är att lyssna av vilka tankar, idéer och visioner invånarna i de
olika orterna bär på för att just deras bygd ska utvecklas på ett positivt sätt. Den kunskap vi vinner
kommer därefter vara ett underlag när vi inför valet 2018 ska ta fram en kommunal valplattform.

Måndagsmöten
Basen för vårt politiska arbete kommer att vara våra Måndagsmöten. Dessa möten är forum för
politisk diskussion och utveckling för Centerpartister i kommunen.
För dem som har politiska uppdrag för partiet är det dessutom de tillfällen där vi samordnar våra
positioner. Under året kommer vi att utveckla mötena genom att besöka både företag och
verksamheter som är viktiga för Falkenberg.
Det kommer att vara viktigt att Måndagsmötet når nya grupper.
Många av Måndagsmötena är knutna till Kommunstyrelsemöten och där kommer givetvis dessa
frågor att vara i fokus. Dock kommer vi hela tiden att hålla blicken längre fram än det närmaste
mötet.

Regionala och nationella aktiviteter
Tågpendlarna från Falkenberg har vant sig vid att med jämna mellanrum träffa centerpartister när de
väntar på sitt morgontåg. Vi kommer inte att göra dem besvikna under 2017. Perrongen har visat sig
vara ett utmärkt ställe för diskussion om aktuella politiska frågor.
Som tidigare år kommer vi att aktivt medverka för att Centerpartiet skall vara synligt på viktiga
evenemang. Bland annat är vi med på Euro Horse Show i Göteborg.

Lokala aktiviteter
Som sommarstad har Falkenberg mycket att erbjuda. Ett stående inslag är ett antal marknader. I
möjligaste mån kommer Centerpartiet att finnas på plats för att möta både Falkenbergare och andra
besökare.
Även i år kommer vi att delta på Pride-festivalen i juni.

Avdelningar
Under 2017 kommer vi att arbeta aktivt för att öka aktiviteten i avdelningarna.

Nominering inför valet 2018
Nomineringskommittén kommer att ansvara för arbetet med nominering under 2017. Fram till sista
maj pågår förnominering för att i augustinumret av Hallandsbygden kunna genomföra rådgivande
medlemsomröstning.
Valsedeln kommer att fastställas på nomineringsstämman den 6 november 2017.

Valplattform 2018
Under året kommer vår valplattform att tas fram. Här beskriver vi våra prioriteringar för Falkenbergs
kommun under nästa mandatperiod.

Kyrkovalet
Centerpartiet i Falkenberg kommer att ställa upp med kandidater på egen lista i kyrkovalet 2017.
Medel avsätts i budgeten och aktiviteter kommer att initieras för att uppmärksamma valet och våra
kandidater.

Hallandsbygden
Vår gemensamma direktkommunikation med medlemmarna i Halland. Extra viktig 2017 när vi skall
upprätta vår lista inför valet nästa år.
Nr
1
2
3
4

Manusstopp
23 februari
18 april
22 juni
12 oktober

Utgivning
17 mars
12 maj
25 augusti
3 november

Provval

Tidningen Du och Jag
Tidningen Du och Jag har visat sig vara ett uppskattat inslag i Falkenbergsposten. Vi kommer under
2017 att samla material för att kraftsamla inför valet 2018 då tidningen kommer att vara ett viktigt
redskap i valrörelsen.

Hemsida och sociala medier
Kommunikationsvägar för hoppas vi kunna fortsätta att utveckla under året. Hemsidan kommer vi att
använda som bank för mer statisk information. På vår Facebook kan alla följa de dagliga händelserna
i Centerpolitiken i Falkenberg, där kommer vi att bli fler som bidrar med täta uppdateringar kring
kommande och viktiga frågor. Även pappersmedia är självklart viktiga, med fler debatt och
insändarartiklar kan vi hjälpas åt att lyfta allt det vi Centerpartister vill och verkar för.

Utbildning
Under 2017 intensifieras utbildningarna inför valrörelsen 2018. Vi kommer att hålla utbildningar för
nya medlemmar och politiker för att förbereda oss att vara effektiva valarbetare.

Det är kul att vara Centerpartist!

