
 

 

 
 

Ordförande har ordet 

Vilket år Wow!   

Vi hade en ambition att detta år skall vi bedriva politisk verkstad! Handen på hjärtat så är vi väl 

många som engagerar oss politiskt för att vi tycker om att träffa engagerade människor. Diskutera, ta 

en fika ihop och förhoppningsvis kunna påverka så det blir lite mer som vi tycker det skall vara. Zoom 

döden talar man om. Jag har full förståelse för den tristess och avsaknad av engagemang som 

uppstår av att sitta på dessa digitala möten. Hoppas vi snart kan träffas på riktigt igen. Då skall vi ta 

tillvara att vi får träffas. Göra roliga saker tillsammans och få lite plus i kanten förutom att arbeta 

med politiken. 

Centerpartiet i Eslöv har ca 120 medlemmar. De som är aktiva med uppdrag och deltagare på våra 

sammankomster är ca 15st. ”Hellre en liten välsignad skara än en stor f-bannad hop” brukade min far 

säga. Salig åminnelse.  Det hade varit trevligt om den välsignade skara varit lite större….. Vi ser att 

demokrati är inget vi kan ta för givet. Alla som arbetar i olika uppdrag gör det med bravur.  

2020 var ett konstigt år. Vi hade en bra start med tjf Partiledare Anders 

W Johnsson på vårt kretsårsmöte i Flyinge. Vi lyckades få till ett par 

trevliga träffar, dels i Harlösa och dels på Bränneriets gård.  Klimatet 

har fått hjälp av inställt resande. Sedan kom en tid som alla hoppats 

skulle gå över, fort. När den inte gjorde det så hittade vi så småningom 

formerna. Småföretagande har fått mer publicitet än verkligt 

ekonomiskt utbetalt stöd. Centern har i alla fall tjatat på om det.  

Decentralisering blev på modet. Ett klassiskt Centerpartistiskt 

ord. Den andan skall vi hålla fast vid.  

 
 



 

 

Dagordning för kretsstämma 2021 
 

1. Mötet öppnas  

2. Val av mötesfunktionärer  

a. mötesordförande   

b. sekreterare   

c. justeringsperson   

d. rösträknare  

3. Godkännande av kallelse  

4. Fastställande av röstlängd   

5. Fastställande av föredragningslista  

6. Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi   

7. Revisorernas berättelse  

8. Fastställande av balans- och resultaträkning  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Informationspunkter  

a. Tillsammans bygger vi ett starkare Centerparti. Våga värva en medlem.  

b. Samtalsåret och förvals kampanj  

c. Kyrkovalet   

d. Policy gällande Centerpartiets verksamhet: Centerpartiets verksamhet ska 

vara trygg och fri från trakasserier  

11. Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen 

12. Ersättningsfrågor 

13. Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen 

14. Val av ordförande 

15. Val av övriga ledamöter i styrelsen  

16. Val av ombud till distriktsstämman  

17. Val av ett ombud till partistämman samt ersättare 

18. Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare 

19. Val av valberedning 

20. Valförberedelser inför valet 2022   

a. Fastställande av nomineringsprocess   

b. Val av nomineringskommitté   

c. Eventuellt val av valplattformsgrupp och riktlinjer för denna  

21. Framställningar och förslag från kretsstyrelsen 

22. Behandling av motioner 

23. Rapporter  

24. Vid mötet väckta frågor 

25. Mötet avslutas 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trots pandemin har hela har Centerpartiet i nämnden aktivt lyft frågor gällande försämrade skolresultat. 
Vi krävde tydliga åtgärdsplaner framförallt i form av resurser och kompetenser. Centerpartiet har kommit 
med yrkandena knutna till Lokalförsörjningsplanen med inriktning på framtidens hållbara skolor och 
förskolor. Vi har yrkat att vi politiker ska inleda diskussioner för att utarbeta tydliga riktlinjer för skolans 
och förskolans lokaler och miljöer. Centerpartiet har övervakat att fokus på upprustning och renovering av 
skolor och förskolor i våra byar inte minskar.  
Centerpartiet har i flera år drivit frågor kring barnens och ungas intresse där vi krävde att en 
barnkonsekvensanalys alltid ska uppretas.   Jasmina Muric 2.e v. Ordf. BoF 
 

Motioner från Centerpartiet 2020. 

1, Kompiskort för äldre i Eslövs     
kommun.  
2, Medlemskap i Håll Sverige rent.  
3, Inrättande av tjänst som 
landsbygdsutvecklare.  
4, Hundrastgård inne i Eslöv 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stämningen inom MOS är god. Centern har medverkat till beslut om 
att bygga cykelvägar på landsbygden. Eslöv - Bosarp, Eslöv - Trollenäs 
och Billinge - Röstånga. Vi har flera gånger drivit frågan om familjers 
rätt att få bygga sitt hem på landsbygden. Men trots att det nästan 
alltid handlar om mark som inte odlas eller är egentligt odlingsvärd 
stöter det på motstånd hos flertalet övriga partier.  
C skall verka för en positiv grundinställning till företagande, inte 
minst på landsbygden. Anders Borgquist, MoS 
 

2020 ställdes alla de möten som var 
inte var direkt nödvändiga. Allt har 
legat på sparlåga. Företagsbesök som 
är så viktiga, ersattes av digitala möten 
med skiftande resultat. Vi gruppledare 
har haft en tät dialog och varit överens 
om att ha samförstånd i mesta möjligt 
kring pandemin. Samarbetet har gått 
riktigt bra. I år ska vi bryta oss loss från 
denna mysiga samvaro och profilera 
oss och driva våra frågor än skarpare. 
Vi har haft flera motioner, 
initiativärenden och ”enkla frågor”. 
Detta år fortsätter vi med ännu fler. 
Madeleine Atlas, KF, KS, GoV  

Mitt första år som fritidspolitiker blev, som för alla andra, påverkat av pandemin. Stämningen i MoS var enkel och 
välkomnande. Många ärenden har handlat om förhandsbesked, bygglov, mobilitet, remisser samt en hel del 
vattenfrågor som är nyare område för mig än samhällsbyggnadsområdet där jag har min bakgrund. Det har varit 
intressant att se variationen i hur tjänstemännen presenterat och bemött sina ärende.  
Politiskt har många ställningstagande handlat om avvägningen mellan att låta medborgare bygga bo på 
landsbygden gentemot att skydda brukningsvärd mark. Under 2021 ser jag bland annat fram emot att se hur Stora 
Torg kan bidra till en god stadsmiljökvalitet i Eslöv. Charlotte Abrahamsson MoS 
 


