
 

 

Verksamhetsberättelse för 
året 2020/2021 

Centerpartiet Gävle 

 
Styrelse 
Suzana Stamenkovic (ordförande) 
Bengt-Göran Wikström (vice ordförande) 
Erik Holmestig (kassör) 
Anders Ekman (sekreterare) 
Julia Cederstrand 
Karin Hedberg 
Ingeborg Wigzell 
Pernilla Spåls (har på grund av personliga skäl haft förhinder för styrelsearbetet) 
Lars Engstrand (valt att lämna styrelsen) 
 
Valberedning 
Ann-Helen Persson  
Margaretha Wedin 
Leena Wikström Bergander (lämnade uppdraget) 
 
Nomineringskommitté 
Ann-Helen Persson 
Johan Kerstell 
Anders W Jonsson 
 
Möten 
Styrelse hade möten 12 gånger sammanlagt under året som gick. Gruppträffar har varit en 
vecka innan KF. Gruppen har också träffats flera gånger för att diskutera frågor kring 
kommunens budget.  
 
Aktiviteter 
Medlemsmöten hölls i samband med pallkrageträffar under vår till sensommar, där vi 
ordnade olika föreläsningar i samarbete med bland annat Centerkvinnor. Bland annat så 
pratade vi om ytterområdesfrågor som Stefanie Forsmark höll, Elisabeth Cederholm Carlsson 
pratade om omvårdnadsfrågor och läget kring Covid-19, Anders W Jonsson pratade om läget 
på Riks och de aktuella frågor då han var vikarierande partiledare för Annie.  



 

 
Ann-Helen Persson hade informationskväll vid pallkragar om förberedelserna inför Gävle 
Pride och Ingeborg Wigzell pratade om HBTQ frågor just under Pride veckan. Pride Veckan 
var digital det här året och vår krets bidrog till Regnbågsfondens insamlingen med 3 000 kr. 
Under Pride veckan hade vi två digitala föreläsningar arrangerade i samarbete med 
Centerkvinnor.  
 
Vi hann även med några PUB kvällar innan Covid-19 slog över landet och vi var närvarande 
vid Rekoringen i maj. 
 
I slutet av september ordnade vi (Karin Hedberg) den traditionella Skördefesten på gården 
bakom Länsmuseet.  
 
I oktober hölls digitalt möte med Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin 
Ådahl. Han berättade om kommande förändringar av arbetsrätten och svarade på 
deltagarnas frågor. Mötesinbjudan delgavs hela regionkretsen och vi hade flera deltagare 
från andra kommuner. 
 
Vi hade flera tillfällen där vi närvarade vid olika digitala träffar som ordnades av distriktet 
och vi själva ordnade digital träff som andra kretsar var med på. 
  
Dokument för arbetsordningen i kretsen utarbetades och godkändes.  
 
Året avslutades med Grötfest som hölls online, med Anders W Jonsson som berättade om 
året som gått på riksnivå och Erik Holmestig som berättade om den lokala nivån. 
 
Vi började året 2020 med 131 medlemmar och avslutade året med 116 medlemmar.  
 
Slutord 
Det har varit mycket annorlunda år pga pandemi som har varit under hela året med olika 
intensitet men ändå har vi försökt att hålla modet uppe och träffas online. Med de här orden 
vill vi i styrelsen tacka för förtroendet och vi ser fram emot ett nytt och spännande Center 
år! 
 
 
 


