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Under 2017 har kretsens arbete varit fokuserat på att fördjupa vår kunskap om 
de frågor och perspektiv på politiken som vi står för. Att vara ett lag där vi trivs 
med och uppskattar varandra är oerhört viktigt, och ännu viktigare under ett 
valår. 2017 var därför också ett år då vi aktivt arbetade med att göra oss ännu 
bättre på att ta vara på varandra och varandras starka sidor. Inte minst under 
medlemsmötena, då erfarenheter utbytts och kunskap förmedlats. 
 
Under 2017 arrangerades fem medlemsmöten, varav fyra under hösten:  

• Den 23 maj besöktes kretsen av VD:n för Aurum Fastighetsutveckling, 
Esbjörn Larsson, som talade om kostnader för byggnation, och om hur 
särkrav driver kostnader. 

• Den 4 september anordnades möte om kyrkovalet. 
• Den 20 september besökte riksdagsledamoten Ola Johansson kretsen, och 

talade om sitt arbete i civilutskottet. 
• Den 6 november besöktes kretsen av Bengt Göran Emtinger, som talade 

om vården i ljuset av den demografiska utvecklingen. 
• Den 18/12 skulle Lars-Åke Gustafsson besökt kretsen för att tala om 

statistik kring landsbygden i Linköpings kommun. Pga sjukdom blev mötet 
istället ett rent samtal mellan medlemmarna.  

 
Vid årsmötet i februari var Solveig Zander inbjuden. Hon talade om de frågor 
som var aktuella i socialförsäkringsutskottet. Utöver detta fick kretsen besök av 
Örebrocentern under en helg i januari och Huddingecentern under en helg i 
september. Vidare medverkade vi vid Ulrika Marken och arrangerade torgmöten i 
Linköping. Flygbladsutdelning i brevlådor och vid matbutik hör också till det som 
gjordes.  
 
Kretsen genomförde även kursen ”Närodlad politik” (Politik steg 1) som är en 
introduktion för nya medlemmar. 12 medlemmar deltog i kursen. Kretsen 
skickade även medlemmar på flera steg 2-utbildningar som genomfördes av 
Centerpartiets regionenhet. 
 
Kretsstyrelsen har sammanträtt vid totalt sju tillfällen under året. Till detta 
kommer ett antal frågor som lösts via mail-korrespondens mellan 
styrelsemötena. Kretsordförande deltog under året vid ett centralt 
kretsordförandemöte, och vice ordförande liksom kretssamordnaren deltog vid 
partiets kommundagar. Kretsordförande deltog också vid fem kretssamråd, alltså 
möten mellan kretsarna och distriktsstyrelsen. 
 
Ekonomiskt var 2017 ett bra år för kretsen. Det budgeterade överskottet var 
70 000 kr men det slutade med ett överskott på närmare 150 000 kr. En stor 
bidragande orsak till det stora överskottet var att kretsens anställda organisatör 
under våren sade upp sig och avslutade sin anställning under sommaren. Det 
stora överskottet gör tillsammans med tidigare års överskott att kretsen går in i 
valrörelsen med en större valbudget än på länge. 
 
 
 
 



 
 
Linköping den 10 februari  
 
 
 
………………………………….  ………………………………. 
Lars Vikinge, ordf  Yvonne de Martin, v ordf 
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