Nyhetsbrev nr 9 – Kyrkovalet 2017
– Framtidstro!
Nu kommer nyhetsbrev från Centerpartiet. Brevet innehåller aktuell information
med anledning av kyrkovalet 17 september 2017.

Påmimner om Nationell kampanjdag och pendlarkampanj
Centerpartiet genomför nationell kampanjdag lördag 9 september. Då lyfter vi
kyrkovalet och Nytt ledarskap för Sverige. Material hittar du i profilshopen och
Connect. Vi har även ett pendlarkampanjspaket om man vill göra det de sista
veckorna innan kyrkovalet. Underlag finns på Connect.

Påminn våra medlemmar om att rösta
Ett bra sätt att få medlemmarna i centerrörelsen att gå och rösta på
Centerpartiet i kyrkovalet den 17 september är att höra av sig till dem. Därför
har Centerpartiets medlemsservice tagit fram ett förslag till talmanus för
rundringning samt hur man förbereder sig inför samtalen. Varför inte samla ihop
ett gäng en kväll och ringa runt till medlemmarna i kretsen? Tänk på att alla
medlemmar i centerrörelsen inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Låt inte
samtalen handla om medlemskap i Svenska kyrkan. Vi ska uppmana dem som
har rösträtt och som är medlemmar i centerrörelsen att gå och rösta på
Centerpartiet.
De medlemsansvariga i kretsen kan plocka ut aktuella medlemslistor från
Connect. Behöver ni hjälp med att ta ut listor så hör i första hand av er till
distriktets ombudsman.

Synas i debatten
Det finns ett antal insändarunderlag på Connect. Använda dessa och skriv om
dem så det passar dig. Du kan även ta hjälp av Inger Fredriksson finns som
resurs för att göra underlag till insändare, debatt och berättande. Inger
Fredriksson når du på e-post inger.fredriksson@centerpartiet.se .
Tel 070-24 26 765. Glöm inte att skicka med bild när du skickar in insändare

Connect
Vår internwebb. Här hittar du all information, annonsunderlag, bilder och allt
underlag som du behöver för att bedriva en kyrkovalskampanj. Du hittar den på
www.centerpartiet.se/connect/

Annonskampanj igång
Våra annonskampanjer har rullat igång. Du hittar planeringen på Connect. Vi
behöver hjälp att svara på frågor på våra annonsfilmer. Du hittar talepunkter på
Connect.

För frågor – kontakta:
Leif Andersson,leif.andersson@centerpartiet.se, mobil 072-716 38 70
Elisabeth Lindblad, Elisabeth.lindblad@centerpartiet.se ,
070-347 42 90.
Eller skriv till kyrkoval17@centerpartiet.se

