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Verksamhetsberättelse för 
Centerpartiet i Enköping 2017 
 
Kretsens årsstämma 2017 hölls den 13 februari i Boglösa bygdegård med 
33 medlemmar närvarande. Mötet började med fika innan kretsens ordförande 
Johan Svensson öppnade mötet. Presidiet bestod av mötesordförande Bengt 
Wahlberg, vice ordförande Åke Hedén och sekreterare Eva Emanuelsson. 
Årsmötesförhandlingar med information inför kyrkoval och valåret 2018 samt 
diskussion om det politiska läget. Till ordförande omvaldes Johan Svensson.

 
Kretsstyrelsen
Kretsstyrelsen har under året bestått av  
9 ordinarie ledamöter, representerade av 
följande ledamöter: 
 
Johan Svensson, ordförande 
Magnus Hellmark, vice ordförande 
Kenneth Löthegård, kassör 
Elisabeth Norman, ledamot 
Ulrika Ornbrant, ledamot 
Johan Örjes, ledamot 
Kerstin Troedsson, ledamot 
Elsie Bodin, ledamot 
Rebecca Andersson-Engman, ledamot 
 
Under året har kretsstyrelsen genomfört 
9 protokollförda styrelsemöten med 
tillhörande höststämma på temat 
landsbygd i Frösthults bygdegård den 19 
oktober 2017 med besök av 
riksdagsledamot, Staffan Danielsson. 
Under året har också samverkan med 
centerkvinnornas styrelse fortsatt via ett 
antal gemensamma styrelsemöten. 
 
Medlemmar 
Enköpingskretsen har sammanlagt 251 
medlemmar fördelade på C, CK, CS och 
CUF. En positiv förändring på 33 personer. 
 
Kretsens representation 
Under det gångna året har kretsen 
representerats vid följande tillfällen: 
 
• Fjärdhundra Centeravdelnings Årsmöte 

i Karleby Tingshus. 
• Kommundagarna i Göteborg. 
• Centerpartiet i Uppsala län 

distriktsstämma i Alunda. 

• Valvinstkonferens i Solna. 
• Ordförandeträff i riksdagen. 
• Centerpartiets Europadagar. 
• Kandidat och nomineringsutbildning. 
• Partiledardebatt i SVT. 
• Annie Lööf sommartal i Stockholm. 
• Centerpartiets partistämma i Malmö. 
• Debatt Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. 
• Toppkandidatutbildning för riksdag och 

region i Stockholm. 
 
Möten och aktiviteter 
Under det gångna året har kretsen 
anordnat följande aktiviteter: 
 
• After work och bowling med Alliansen. 
• Medlemsmöte i Hummelsta - Tema 

miljö. 
• Riksdagsbesök hos Solveig Zander. 
• Medlemsmöte i Grillby - Tema Ansvar 

för ekonomin. 
• Medlemsmöte - Tema Mångfald 
• Midsommarlunken i Gånstaspåret. 
• Hemliga resan med flera mycket roliga 

och intressanta besök hos Lagunda 
AIK, fritidsbanken och The Players Inn. 

• Diplom till Skogsbackens ost för 
insatser inom jobb och företagande. 

• Lilla Almedalen med Annie Lööfs tal 
under Centerpartiets dag i Almedalen. 

• Bocciaturnering i Sommarro. 
• Alliansens Bocciaturnering. 
• Medlemsmöte och Höststämma i 

Fjärdhundra - Tema Landsbygd 
• Samtal om skolan på Kryddgården 

med Alliansen. 
• Medlemsmöte i Örsundsbro - Tema 

Jobb och företag.  
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Kampanjer 
Under det gångna året har kretsen 
anordnat och deltagit vid följande 
kampanjer: 
 
• Enköpingsmässan 21–22 april. 
• Pendlarkampanj – Nära vård 16 maj. 
• Nationaldagsfirande i Skolparken 

6 juni. 
• Gå mot ALS – C och CK 25 juni. 
• Familjedag i vattenparken 19 augusti 

med ponnyridning, tipspromenad, 
grillad korv och festis. 

• Trädgårdsdagen i Enköping 
2 september. 

• Man ur huse! Nytt ledarskap för 
Sverige – 1 år kvar till valet 2018 
9 september. 

• Ta Ridborgarmärket med Centerpartiet 
29 oktober. 

• Kyrkovalet 2017. 
 
Uppmärksammade händelser 
Arbetet med att utveckla den lokala 
politiken inför valet 2018 har med 
medlemmarnas hjälp fortsatt. De fyra 
områden: Landsbygd, Miljö, Jobb och 
företag och Ansvarstagande för 
ekonomin har vidareutvecklats under 
välbesökta medlemsmöten ute i 
kommunen. Resultatet från dessa 
medlemsmöten kommer arbetas in i det 
nya handlingsprogrammet som senare 
kommer att kokas ner till ett valprogram. 
 
Medlemsinformation via Centernytt har 
uppskattats av medlemmarna. Arbetet på 
sociala medier har ökat, många insändare 
och bra inlägg har gjort att vi åter igen 
ökat i antalet "likes" på Centerpartiet i 
Enköpings sidan på Facebook och nått 
ännu fler väljare via andra sociala media 
som Instagram och Twitter. 
 
Pendlarkampanjen vid Enköpings 
järnvägsstation under våren på temat 
Nära vård och kampanjer på torget har 
mötts positivt av väljare vi mött och pratat 
med. Man uppskattar att Centerpartiet 
syns även när det inte är valår. Vår 
växande popularitet avspeglar sig tydligt i 
det stabila väljarstödet på riksnivå. 
 
Hemliga resan gick till Lagunda AIK och 
fritidsbanken där vi fick lyssna till 

ordförande Tomas Ulväng som berättade 
om verksamheten och framtidsvisionerna. 
Centerpartiet lämnade över ett pris till 
LAIK för att uppmärksamma deras arbete 
för ungdomar, landsbygden, folkhälsan 
och miljön. Resan gick sen vidare till The 
Players Inn där Anders Thool berättade sin 
historia som företagare och öl fantast och 
vi bjöds på en öl provning. Centerpartiet 
lämnade över ett pris till Anders för att 
uppmärksamma vad han gör för jobben, 
stadens utveckling och människors fritid 
och livskvalité. Med på resan hade vi även 
en gäst, riksdagsledamot Helena Lindahl 
från Västerbotten. 
 
Centerpartiet har delat ut Diplom för 
insatser inom jobb och företagande till 
Marih och Ramon Jonsson, som driver 
Skogsbackens ost, vid "kom igång 
öppning" av Salnecke Slottscafé ost & deli 
i Örsundsbro. Diplomet för insatser inom 
jobb och företagande är en utmärkelse 
från Centerpartiet i Enköping. Det delas ut 
till entreprenörer, företag och 
organisationer som bidrar till att skapa 
jobb, företagsamhet och bidrar till en 
levande kommun där Enköpings stolta 
tradition av företagande lever vidare och 
utvecklas. Motivering: Skogsbackens ost 
är ett landsbygdsföretag med närodlade 
produkter som vill och vågar satsa på att 
vidareutveckla sitt företag och 
verksamhet. Ni visar att Örsundsbro är att 
räkna med. Ni visar att det som 
Centerpartiet länge hävdat stämmer: det 
är småföretagarna som bygger Sverige 
och skapar jobben. Tack och fortsatt lycka 
till! 
 
Under året har en stor mängd 
riksdagsledamöter besökt Enköping. 
Riksdagsledamöterna har bland annat 
besökt företagare men även träffat 
medlemmar i Centerpartiet för att prata 
politik och nya förslag. Det har varit 
mycket uppskattat och det är en aktivitet 
som kommer att fortsätta under 2018. 
 
Arbetet inom mångfaldsprojektet har 
fortsatt, bland annat genom gemensamma 
träffar med Centerpartiet i Västerås i form 
av workshops och nätverksträffar för 
erfarenhetsutbyte och social samvaro. 


