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Klädkommentar 
i riksdagen
Annie Lööf rev ned välförtjänta 
applåder i riksdagens kammare när 
regeringsfrågan skulle avgöras: ”Jim-
mie Åkesson inleder denna viktiga 
dag med att kommentera kvinnors 
klädsel. Min kavaj är inte röd, den har 
samma färg som Jimmie Åkessons 
slips”, sa Annie Lööf.

”Vi stöttar vår 
partiledare”
Samtidigt som Centerpartiets Förtro-
enderåd tog ställning till överenskom-
melsen om att släppa fram Stefan 
Löfvén som statsminister höll Center-
partiet Halland sin nyårsträff. 

Christofer Bergenblock inledde på ett 
starkt sätt när han beskrev vad som 
hände i Almedalen i somras, när 
nazister under Annie Lööfs tal skan-
derade mot henne och hur Anette 
Ivarsson från Falkenberg ställde sig 
bland nazisterna som en motreaktion. 

– Hon valde att göra det för att stötta 
vår partiledare. Nu gör vi som Anette 
Ivarsson och stöttar vår partiledare, 
sa Christofer Bergenblock. 

Ett plastfritt Kattegatt 
Vi har ett gemensamt ansvar för att 
värna vår gemensamma kust- och 
havsmiljö, men det kräver krafttag på 
såväl EU-nivå, som nationell och lokal 
nivå. Ifrån centerpartiet i Halland ser 
vi detta som en av de mest priorite-
rade miljöfrågorna för framtiden och 
vi kommer oförtrutet att fortsätta 
vårt arbete för plastfria hav och rena 
stränder. Det skriver Centerpartiet 
Hallands distriktsledning i en debatt-
artikel.

Cnackisar

Centerpartiet och Centerkvinnorna i Halland, Hallandsbygden
Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg | 070-62 106 73 | E-post: halland@centerpartiet.se

Hemsida: www.centerpartiet.se/halland | Facebook: facebook.com/CenterpartietHalland/ 
Ansvarig utgivare: Tore Fritzson | Redaktion: Anki Enevoldsen | Redigering/Tryck: V-TAB 

Falkenberg AB | Tryckt på miljövänligt svanenmärkt papper.

LEDARE

Följ Centerpartiet på 
sociala medier:

www.facebook.com/CenterpartietHalland/
www.instagram.com/centerpartiethalland/

https://twitter.com/C_Halland

Äntligen har vi en regering i 
Sverige och som vanligt vid svåra 
parlamentariska lägen fick Centerpar-
tiet ta ansvar och se till att det kom 
en regering på plats. Av två dåliga 
alternativ var detta det klart bästa och 
som vår partiledning har förhandlat. 
Journalisterna på presskonferensen 
när uppgörelsen presenterades blev 
imponerade och så blev även jag. Det 
är också en stor styrka att partiet slöt 
upp på förtroenderådet och samtliga 
distrikt ställde sig bakom uppgörel-
sen. Nu gäller det att kommunicera 
våra förhandlingsvinster när det väl 
blir verklighet. I sociala medier har 
Centerpartiet det nu tufft eftersom 
framförallt ”högern” är bittra, men 
då är det skönt att veta att 93 % av 
partiets sympatisörer tyckte det var 
ett rätt beslut.

Vägvalet att inte göra sig beroende av 
SD tycker jag vi nu ska använda när 
vi går till val till EU. EU-tanken hotas 
runtomkring i Europa av nationalistis-
ka partier, som vill sluta sig och inte 
samarbeta med andra länder. Den 
vägen har Europa testat och det finns 
länder runtomkring i världen som nu 
prövar den utan någon större fram-
gång. Tvärtom vet vi att välfärden har 

blivit bättre genom liberala reformer 
inte minst i EU. Jag tycker därför att 
Centerpartiet nu ska gå till val till EU 
som ett tydligt grönt liberalt parti och 
inte göra gemensamma utspel med 
Alliansen i EU-politiken, eftersom två 
av Alliansvännerna var beredda att 
göra sig beroende av ett nationalis-
tiskt parti. Just det som hotar sam-
manhållningen i Europa.

Uppgörelsen och det kommande 
EU-valet gör att det är ett mycket bra 
läge för att värva nya medlemmar till 
oss. Vi behöver alltid nya människor 
som kan berika vårt parti med nya 
erfarenheter och perspektiv. Utveckla 
vår politik gör vi mellan valen och det 
arbetet har vi startat för den regionala 
nivån och kommer att fortgå i cirka 
tre år innan vi går in i ny valkampanj. 
Att hjälpa till och utveckla vår politik 
kan definitivt intressera sympatisörer 
att bli nya medlemmar. Utveckla vår 
politik har ni chansen att göra genom 
att skriva motioner. Senast den 28 
februari ska de vara inregistrerade för 
att bli behandlade på distriktsstäm-
man och partistämman i september. 
Så fatta din penna och skriv för det är 
alla våra idéer som bygger detta parti.   

Henrik Oretorp



– Efter fyra månader av politisk turbu-
lens kommer det nu äntligen bildas en 
regering som tolereras av majoriteten 
i Sveriges riksdag. Det är inte den re-
gering som centerpartiet hade önskat, 
men alternativet hade varit betydligt 
sämre, säger Christofer Bergenblock 
som är vice ordförande i Centerpartiet 
Halland.

Därmed finns det anledning att på-
minna sig om förutsättningarna. Efter 
valet stod det klart att vänsterblocket 
hade fått 144 mandat, Alliansen 143 
och SD 62, vilket innebar att Allian-
sen inte kunde göra anspråk på att 
vara största politiska konstellation i 
riksdagen. 

– Detta förhållande har naturligt-
vis inte förändrats sedan valdagen, 
även om en del tycks tro det, säger 
distriktsordförande Henrik Oretorp.

C står fast vid det man sa före 
valet
– Centerpartiet har under hela hösten 
aktivt deltagit i arbetet med att hitta 
en lösning för framtiden, dock utan 
att rucka på de två tydliga ställnings-
taganden som gjordes innan valet, 
nämligen att vi inte kommer att med-
verka till en regering som kräver ak-
tivt stöd av SD och att vi inte kommer 
att sätta oss själva i en S-ledd reger-
ing. Ingen av dessa premisser ruckar 

Centerpartiet tar ansvar i ett svårt läge

Christofer Bergenblock, Henrik Oretorp och Karin Åkesson är nöjda med att Center-
partiet tar ansvar i den svåra situation som Sverige befinner sig i.

– Centerpartiet tar ansvar och står upp för de värderingar vi gick till val på 2018, 
säger Henrik Oretorp som är ordförande för Centerpartiet Halland.

vi på genom det ställningstagande 
som nu gjorts, säger Karin Åkesson 
som är vice ordförande och också var 
en av dem som representerade Hal-
land på Centerpartiets förtroenderåd 
som sa ja till överenskommelsen med 
S, MP och L. 

Bygger på sakpolitik
- Vårt val att släppa fram Stefan 
Löfven som statsminister bygger på 
sakpolitik genom den gröna, liberala 
reformagenda som överenskommits 
mellan S, C, L och MP. Genom den 
förbinder sig den nya regeringen – 
oberoende av vad vänsterpartiet tror 
– att utreda och genomföra reformer 
kring liberalisering av arbetsmarkna-
den och bostadsmarknaden, förbätt-
ringar för landsbygden, satsningar på 
miljön, en humanistisk migrationspo-
litik och en rad andra områden, säger 
Henrik Oretorp.

– De som nu påstår att reformerna 
kommer begravas i utredningar har 
inte förstått vare sig uppgörelsen eller 
det politiska arbetet. All lagstiftning i 
Sveriges riksdag föregås av utredning-
ar, vilket naturligtvis gäller även dessa 
reformer, och centerpartiet kommer 
självklart ha en ständig bevakning 
över och insyn i arbetet kring de över-
enskomna punkterna. Det enda sättet 
att stoppa reformerna är om V gör 

gemensam sak med M, KD och SD, 
vilket inte förefaller allt för sannolikt, 
förklarar Christofer Bergenblock. 

C står upp för viktiga värderingar
Centerpartiet har alltid varit ett parti 
som tagit ansvar i svåra situationer. 
Det har partiet gjort historiskt och det 
gör man nu också. 

– Vad vi däremot inte tummar på är 
våra humanistiska värderingar varför 
vi sagt nej till att släppa fram en 
regering som kräver aktivt stöd av 
SD. Istället väljer vi i denna situation 
att släppa fram en S-ledd regering, 
som förbundit sig att genomföra cen-
terpartistisk politik genom en tydlig 
liberal reformagenda. Centerpartiet 
står därmed upp för de värderingar vi 
gick till val på 2018, avslutar Henrik 
Oretorp.

Detta innebär 
Januariavtalet
Centerpartiet är ett liberalt oppositions-
parti, som tar ansvar för Sverige och 
driver fram en liberal reformpolitik.
Tre anledningar till överenskommelsen

• Sverige behöver en ny regering. 
 Väljarna har väntat.

• Ytterkanterna i V och SD hålls utanför 
 inflytande.

• Vi har drivit fram en liberal reformpolitik 
 som vi inte sett under de senaste två 
 mandatperioderna. Om den genomförs 
 kommer det att göra Sverige till ett 
 bättre land.

Överenskommelsen mellan C, L, S och MP 
innehåller 73 konkreta förslag på reformer 
för ett grönare, medmänskligare och libera-
lare Sverige. Förslagen är tidssatta för när 
de ska börja utredas och genomföras.

Förslagen omfattar följande områden

• En mer öppen och flexibel arbetsmarknad

•  Bättre möjligheter för företag 
 att skapa jobb

•  En omfattande skattereform

•  En nystart för integrationen

•  Landsbygden får bättre villkor

• En resultatinriktad politik för 
 miljön och klimatet

• En medmänsklig migrationspolitik

•  Valfriheten värnas inom välfärden

• En mer liberal politik för fler bostäder



Saad fick rösta 
första gången vid 40
– Det var stort och spännande att få lämna min åsikt

- När jag fick rösta för första gång-
en i livet kände jag mig inte längre 
som en främling i vårt land.

Det säger Saad Ramadan, som un-
der hela sitt vuxna liv flyttat undan 
krigen i Mellanöstern.

För fem år sedan kom han till 
Halmstad och arbetar nu som 
mikrobiolog på Halmstads sjukhus. 
I höstens val fick han lägga sin röst 
för första gången.

– Och att jag valde Centern var 
ingen tillfällighet, säger den alltid 
glade Saad.

Saad har syriska föräldrar men är 
född i Irak dit familjen flydde från 
Syrien. Fadern var chef inom säker-
hetstjänsten i Syrien men hamnade i 
onåd hos regimen. 

Hela livet i krig
Familjen hade en farm på 10 hektar 
och ett hyreshus i Raqqah i nordöstra 
Syrien och fadern drog sig tillbaka till 
anonymiteten. Men efter en period 
började fadern förföljas av regimen 
och tvingades fly till Libanon med sin 
familj. Där var det inte heller säkert 
och de flydde vidare till Irak där Saad 
föddes.

- Den första tiden i Irak var bra, vi 
fick irakiska pass och familjen började 
etablera sig i landet, säger Saad.

Men det spända läget mellan Irak och 
Iran blev så småningom ett krig med 
religiösa inslag som kostade de båda 
länderna miljoner människoliv.

– Jag minns att jag som fem-sex 
åring stod på taket och nyfiket tittade 

på flygplan som fällde sina bomber i 
vår stad Mosul, berättar han. Jag räd-
dades ned från taket och till trygghe-
ten i källaren.

Det blev en svår tid under kriget, 
svälten och umbäranden ledde bl a till 
att fadern dog.

Efter dödsfallet flydde familjen tillba-
ka till Raqqah. De drev sitt jordbruk 
vidare och hade även ett  byggföretag 
i området.

Familjen bodde tio lugna år i staden. 
Saad gifte sig med sin Ayah och fick 
två söner. Det blev dock allt oroliga-
re i Syrien och inbördeskriget bröt 
ut. Från början var bara vissa städer 
drabbade men efter något år var hela 
landet i ett brutalt krig.  

IS tog deras hus
I den allmänna förvirringen i landet 
växte sig IS allt starkare. Raqqa var 
en av städerna där terrororganisatio-
nen angrep och utropade sitt Kalifat.

– Vi kördes ut ur våra hus och lägen-
heter och flydde till Turkiet dit vi kom 
utblottade med endast våra papper, 
allt annat tog IS hand om, säger 
Saad.

Tiden i flyktinglägret var svårt. De 
bodde i tält i början innan familjen 
började etablerade sig i landet. Saad 
bestämde sig direkt för att fly och 
Sverige var drömlandet för honom. 
Med sin sparslantar och lånade 
pengar lämnade han sin unga familj i 
lägret och flydde till ön Kos i en liten 
fiskebåt.

– Jag kan inte simma så bra och det 
blev en skräckfärd de många timmar-
na på havet, säger han

Från Kos flög han till Sverige och kom 
till Halmstad för fem år sedan.

– Jag hade inte mycket pengar och 
var väldigt ensam i början, men 
tyckte jag hade kommit till paradiset. 
Alla var så vänlig och hjälpsamma. 
berättar Saad.

Han kom snabbt i gång med att 
lära sig svenska och hittade bostad 
i Sennan. Han hade utbildat sig till 
mikrobiolog i Irak och fick praktik på 
Halmstads lasarett. Sedan vikariat i 
olika former innan han för något år 
sedan fick en fast tjänst.

Familjen kunde också ansluta sig för 
några år sedan.

Svenska vänner
Saad tackar sina många svenska 
vänner för att han lyckats etablera sig  
så bra.

– Det är inte bara språket som är 
viktigt att lära sig, menar han. Det är 
också seder och bruk och att förstå 
skillnaden mellan svenska och arabis-
ka kynnet.

När han fick veta att han hade rösträtt 
i kommun- och landstingsvalen blev 
han mycket intresserad. Fanns det ett 
parti som brydde sig om miljön, ställ-
de sig positiv till företagande och var 
positiva till invandring? Han började 
läsa på och följde med i politiken och 
frågade några vänner om råd.

– Det blev Centerpartiet och jag rös-
tade för första gången i höstas, säger 
han. Kort därefter blev jag medlem i 
partiet och känner att också att detta 
är ett steg in i det svenska samhället.

Text o foto: Åke Nilsson



Det tog fyra år för syriske Saad 
Ramadan att etablera sig i det 
svenska samhället med arbete och 
bostad. Han är idag mikrobiolog på 
Halmstads sjukhus.

”Jag hade inte 
mycket pengar 
och var väldigt 
ensam i början, 
men tyckte jag 
hade kommit till 
paradiset.”

Saad Ramadan 



Petra Eriksson, 
Falkenberg

– För att jag kände att ing-
en i Falkenberg drev mina 
hjärtefrågor d v s sådant 
som har med kultur och 
vårt kulturarv att göra.

Anders Eriksson, 
Kungsbacka

– Jag kände att jag inte 
kunde vara tyst längre när 
jag såg hur de högerextre-
ma krafterna ökade i vårt 
land.

Därför engagerar 
jag mig politiskt 
för Centerpartiet

Hugo Lindqvist, 
Halmstad

– Jag anser att det är min 
demokratiska skyldighet 
att ta ställning. Jag såg 
problem i samhället som jag 
ville ändra på, men även 
mycket bra i samhället som 
jag ville bevara. Jag har 
förmånen att ha möjligheten 
att påverka, och den möjlig-
heten vill jag ta vara på.

Det är nu den politiska 
verkstan börjar!
Du tänker kanske att det är över nu. Att valet 2018 var slutpunkten. Men vet du. 
Det är egentligen nu det börjar. För det politiska valet, samhällsengagemanget, viljan 
att påverka, rätten att lägga din röst, att vara en del av demokratin är inte enbart en 
rättighet och möjlighet vart fjärde år. Möjligheten finns här hela tiden!

Det finns olika sätt att vara med och göra avtryck på vår väg framåt!

• Delta i möten arrangerade av Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF eller Centerstudenter 

• Gå någon av våra utbildningar och lär dig mer

• Skriv en motion till partistämman som är Centerpartiets högsta beslutande organ 

• Skriv ett medlemsinitiativ

Centerpartiets politik
Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din 
egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi 
samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

Så skriver du en bra motion!
En kort och tydlig rubrik.

Tydliga och konkreta att-satser som talar om vad du vill att stämman ska besluta.

En argumenterande brödtext som ger argument för dina att-satser. Fotnötter och länkar 
passar inte så bra i en motion. Det är bättre att själv argumentera i brödtexten.

Så skriver du ett medlemsinitiativ
Alla medlemmar kan lämna ett formellt förslag direkt till Partistyrelsen och riksdagsgrup-
pen. Detta kallas medlemsinitiativ. Förslagen kan röra både organisatoriska och politiska 
frågor där du vill se en förändring, och svar ska ges inom två månader. Men det kan dröja 
något längre, beroende på när partistyrelsen har sina möten.

Medlemsinitiativet måste innehålla ett konkret förslag eller yrkande, vilket betyder att du 
måste föreslå en önskad förändring. Allmänna synpunkter på den förda politiken kommer 
inte att behandlas.

Medlemsinitiativ kan också lämnas till kommunfullmäktigegruppen eller till regiongruppen. 
Har du frågor om medlemsinitiativ kan du mejla halland@centerpartiet.se

Värva en ny medlem
Ge fler möjlighet att vara med och påverka.

Swisha 150 kr till 
123 421 85 33 tillsammans med medlemmens 

personnummer och mejladress.



Christofer Bergenblock, kommunråd i Varbergs kommun:

– Från motion till hotell
”Politik handlar om att förverkliga det man tror på, men ibland kan det ta lite 
tid. Själv skrev jag en motion 2005 om att göra om en av våra tråkigare ytor 
inne i Varberg till ett trevligt grönområde. Det tog sju år innan fullmäktige 
godkände motionen och nästan lika länge innan den genomfördes. I våras var 
det dock klart och området hade omvandlats till en spännande grönyta med 
fågelholkar, insektshotell och ängsblommor. Vid invigningen deltog klass 6 från 
Hagaskolan som hjälpt till att måla fågelholkarna. Eleverna var alltså födda 
samma år som jag skrev motionen! Mitt tips är att inte ge upp även om det 
ibland tar tid.”

Fredrik Hansson, kommunalråd i Kungsbacka kommun:

– Det gäller att vara väl förberedd
”I politiken gäller det att vara långsiktig och väl förberedd. När jag lägger ett för-
slag i kommunen från Centerpartiet så presenterar jag det på ett möte med de 
andra Allianspartierna. Jag skriver ett utkast på en text och berättar om idén och 
bakgrunden till förslaget. Om de övriga Allianspartierna tycker det är ok så läggs 
förslaget på Kommunstyrelsens arbetsutskott eller i nämnd undertecknat av mig 
och Centerpartiet. I samband med det skickar jag även ett pressmeddelande 
till media och publicerar det på Facebook. Om förslaget kostar pengar så krävs 
det givetvis finansiering och det gäller att ha klurat ut den i förväg. Finns det 
utrymme i befintlig budget eller behöver det inarbetas i kommande budget? Det 
är viktigt att ha koll på budgetprocessen och se till så att pengar avsätts i budget 
för förslaget. Ofta är det en flerårsbudget och ligger förslaget några år fram i 
tiden, gäller det att varje år bevaka och se till så att förslaget inte prioriteras ner 
till förmån för andra satsningar.”

Anna Roos, oppositionsråd i Hylte kommun:

– Viktigt med dialog
”För väljarna i Hylte var frågan om skolskjuts en av de viktigaste i valrörelsen. 
Alla partier sa att de ville göra något åt skolskjutsfrågan. Centerpartiet angrep 
frågan på ett nytt sätt.

Vi bjöd in de fem-sex familjer som hört av sig med anledning av synpunkter på 
skolskjuts och sa att de gärna fick bjuda med någon mer med synpunkter. Till 
mötet kom ca 20 föräldrar. De representerade hela kommunen och kom med olika 
inspel på varför skolskjutsen inte fungerar tillfredsställande för just deras barn. 

Efter mötet började vi läsa skolskjutsriktlinjer från flera kommuner och hittade 
skrivningar som skulle kunna lindra de problem som familjerna upplever – utan 
att bli alltför kostsamma.

Arbetet utmynnade i åtta tilläggsförslag till befintlig riktlinje. Dessa har kom-
municerats med familjerna och vi hoppas att de ska få genomslagskraft i Hylte 
kommun. Majoriteten beslutade i december att ge barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att kostnadsberäkna och konsekvensbeskriva tilläggen. 

Vi tror att detta är ett bra sätt att arbeta med frågor som engagerar många 
för att få ett bredare underlag!”

Politikernas bästa råd:

Så gör du verkstad av 
dina förslag i kommunen



Ett steg framåt
I den nya överenskommelsen 
mellan Centerpartiet, Libera-
lerna, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet finns det med 
ett förslag om att utreda om 
gårdsförsäljning av alkoholhal-
tiga drycker ska genomföras. 
En förutsättning är att Sys-
tembolagets monopol säkras. 
Utredningen ska tillsättas år 
2020.

– Det är ett steg på vägen och 
visar att du som medlem kan 
påverka Centerpartiets politik. 
Inför årets stämma skriver jag 
kanske en motion ihop med 
fler som har liknande idéer 
för att påverka ännu mer i 
den riktningen jag vill, säger 
Anders Eriksson.

Text: Anki Enevoldsen

- Det går att påverka Cen-
terpartiets politik, säger 
Anders Eriksson i Kungs-
backa som för två år sedan 
skrev ner sitt förslag och 
lämnade in den som en 
motion till Centerpartiets 
partistämma. Nu finns 
delar av hans idé med i 
överenskommelsen med 
regeringen.

Alla som är medlemmar i Cen-
terrörelsen har rätt att lämna 
ett förslag i form av en motion 
till Centerpartiets partistäm-
ma. Anders Erikssons motion 
handlade om att avskaffa 
Systembolagets monopol.

– Genom att låta gårdsbutiker 
och mikrobryggerier med en 
särskild licens få sälja direkt till 
konsumenterna skulle det gyn-
na företagandet, säger Anders 
Eriksson när han berättar om 
sin motion.

Ja från Halland
Motionen fick ja på Centerpar-
tiet Hallands distriktsstämma. 
På den nationella partistäm-
man beslutade man däremot 
att behålla alkoholmonopolet, 
men att samtidigt göra det 
enklare för små bryggerier 
och andra hantverksmässiga 
dryckesproducenter att sälja 
sina varor på Systembolaget 
och via gårdsförsäljning i be-
gränsade mängder.

- Nu kan du påverka Center-
partiets politik inför nästa val

Anders Eriksson hoppas att 
många medlemmar skriver 
motioner till årets distrikts-
stämma och partistämma.

Olivia Lindroth Steinwall, 
Varberg:

– Jag blev upprörd när jag 
tänkte närmre på hur sam-
hällets fokus och resurser 
felprioriteras, när det är så 
mycket som inte står rätt till.

Annelie Andelen, 
Falkenberg

– Jag satsar på politiken 
därför att jag vill vara med 
och förändra, att påverka. 
Jag vill bestämma mer själv 
och jag vill bygga samhäl-
let på ett hållbart sätt. För 
mig är det självklart att du 
skall få bestämma vilken 
skola dina barn skall gå i, 
eller vart du vill bo. Men då 
måste det också finnas för-
utsättningar för jobb, skola 
och service i hela landet. 
Mer närodlad politik.

Därför engagerar 
jag mig politiskt 
för Centerpartiet

Henrik Arnesson, 
Kungsbacka

– Jag är av den åsikten att 
man skall inte klaga om 
man själv inte försökt göra 
något för att förändra, kan 
man dessutom göra en in-
sats för samhället i stort så!

Från idé till centerpolitik

Idé Motion Krets Distrikt PS

Handlingar Kommitté Stämmo-
plenum Beslut Riksdagsgrupp

• Alla motioner som är ställda till partistämman går vidare.

• Distriktsstyrelsens yttrande är huvudförslag till distriktsstämman.

• Partistyrelsens yttranden och förslag distribueras till ombuden.

• Stämmokommitéernas förslag är huvudförslag till partistämman.

• Övriga yrkanden läggs från talarstolen. 

Från idé till centerpolitik

Idé Motion Krets Distrikt PS

Handlingar Kommitté Stämmo-
plenum Beslut Riksdagsgrupp

• Alla motioner som är ställda till partistämman går vidare.

• Distriktsstyrelsens yttrande är huvudförslag till distriktsstämman.

• Partistyrelsens yttranden och förslag distribueras till ombuden.

• Stämmokommitéernas förslag är huvudförslag till partistämman.

• Övriga yrkanden läggs från talarstolen. 

Vad är en motion?
En motion är ett förslag till beslut 
som väcks av en enskild person 
eller en grupp av personer i en 
beslutande församling, exempel-
vis ett parlament, en bolagsstäm-
ma eller en förenings årsmöte.

Källa: Wikipedia

Motionsrätt i 
Centerpartiet
Alla medlemmar i Centerrörelsen 
(Centerpartiet, Centerkvinnorna, 
Centerpartiets Ungdomsförbund 
och Centerstudenter) har rätt att 
lämna motion till sin kretsstäm-
ma, sin distriktsstämma och till 
partistämman. 

Varje motion ställd till partistäm-
man skall behandlas av distrikts-
stämman.

Viktiga datum 
31 januari
Sista datum för att lämna in en 
motion till Centerpartiets krets-
stämma. Motionen ska lämnas till 
kretsstyrelsen. I Halland finns en 
centerkrets i varje kommun.

28 februari
Sista datum för att lämna in 
motion till Centerpartiet Hallands 
distriktsstämma och Center-
partiets partistämma. Motionen 
kan lämnas in via Centerpartiets 
intranät Connect och fördelas 
sedan till rätt distrikt för yttrande.

30 mars
Centerpartiet Hallands distrikts-
stämma i Kungsbacka. Då 
behandlas alla motioner som ska 
till partistämman. Stämman är 
öppen för alla medlemmar, men 
det är bara de 200 ombuden som 
väljs på kretsarnas årsmöten som 
har rösträtt.

26-29 september
Centerpartiets partistämma som 
är Centerpartiets högsta beslu-
tande organ hålls i år i Karlstad. 
Rösträtt har ett ombud per krets, 
samt 200 ombud från landets 
alla distrikt. Halland har totalt 
17 ombud på partistämman. 
Det är endast ombuden som har 
rösträtt, men alla medlemmar i 
Centerrörelsen har yttrande- och 
förslagsrätt. Den som vill gå upp 
i talarstolen och säga något på 
stämman ska meddela detta i 
förväg.

Maj-Sept
Partistämman är öppen för all-
mänheten. Alla deltagare måste 
anmäla sig i förväg. Deltagaran-
mälan öppnar i slutet av maj och 
stänger i mitten av september.

Från idé till centerpolitik



Petter Warnholtz, ordförande i styrgruppen 
för en ny kulturkommun i Halmstad:

– En kulturstrategi med förankring
”Sommaren 2017 beslutade kulturförvaltningen i Halmstad att ar-
beta fram en strategi i målet om en ny kulturkommun med nationell 
och internationell ryktbarhet. En smått kaxig ambition kan tyckas? 
Å andra sidan fanns viljan till ett genuint inkluderande arbetssätt 
där invånare, konstnärer, tjänstemän och näringsliv skulle erbjudas 
möjlighet till dialog och inflytande. Årsskiftet 2018-2019 har vi nu 
resultatet av en process som involverat 1500 personer och en stolt 
nämnd som ”litat på processen” och med spänd förväntan ser fram 
emot remissrundan. Tilltron till medskapande och vilja att bidra har 
präglat mitt engagemang.”

Mari-Louise ”Millis” Wernersson, 
ledamot i partistyrelsen:

– Håll i och håll ut!
”Det är viktigt att direkt följa upp frågor vi gått 
till val på. Driva dessa i budgetarbetet men sprida 
vallöftena över mandatperioden. I budgeten tar vi 
också beslut om uppdrag och det är också ett sätt 
att lägga fram förslag, men som behöver utredas. 
I styrelser och nämnder kan vi väcka ett ärende på 
övriga frågor och så kan vi lägga motioner. Kommu-
nicera när förslaget läggs och driv på i frågan. Viktigt 
att kommunicera både om vi lyckas eller ej att få 
igenom förslaget. Hålla i och hålla ut i viktiga frågor. 
Tänk på att, driva politik är att prioritera – det är ett 
signum för Centerpartiet!”

Maria Bronelius, ordförande i Barn- och 
ungdomsnämnden i Laholms kommun:

– Förankringen är viktig
”Om man vill ha igenom sina förslag behöver man börja med att 
förankra dem i sin partigrupp ganska ordentligt så att alla som sitter 
i nämnden och kommunfullmäktige tycker det är en bra idé. Om man 
då är en majoritet, vilket vi inte är nu, gäller det att se till att de andra 
partierna också är med på förslaget. Det är svårare när man är flera. 
Då räcker det att ett parti inte tycker som de andra så har man inte 
majoritet längre. 

Men sedan hänger det hela tiden på pengarna, om man kan hitta 
finansiering av det. Jag skulle till exempel väldigt gärna vilja ha igång 
Komtek i Laholms kommun igen, för det fanns för några år sedan. Och 
vi är rörande överens i partierna men det har hela tiden fått stryka på 
foten för att det inte finns pengar till det.”

Politikernas bästa råd:

Så gör du verkstad av dina förslag i kommunen

Foto: Ulrika Widepalm



Maj Brodin, Hylte:

– Idag - viktigare än någon-
sin - att få jobba för det jag 
tror på, kan påverka för en 
bättre framtid.

Fredrik Lindqvist, 
Laholm

– Det var när jag hade 
småbarn och det såg ut 
som att skolan var hotad 
som jag började engagera 
mig. Centern ville bygga 
om men många andra kun-
de tänka sig att lägga ned.

Därför engagerar 
jag mig politiskt 
för Centerpartiet

Ida Ahnberg Algerbo, 
Hylte

– Jag valde att engagera 
mig politiskt under min tid 
som student på universitet 
för att bli en del utav en ge-
menskap som delar tankar 
och idéer om hur samhället 
vi lever i ska fungera, vi har 
även ett politiskt intresse i 
familjen som gör att vi dis-
kuterar politiska frågor på 
ett intressant och kul sätt i 
vardagen.

Riksdagsledamot Ola Johansson 
lägger förslag för fler bostäder
– Behovet av bostäder är 
stort i Sverige. Enligt Bo-
verket rapporterar 243 av 
Sveriges 290 kommuner att 
de har bostadsbrist 2018. 
Det säger Centerpartiets 
halländske riksdagsledamot 
Ola Johansson som lämnat 
in två enskilda motioner 
och en kommittémotion till 
Riksdagen för ökat bostads-
byggande. 

Nästan hela Sverige lider av 
bostadsbrist. Boverket bedö-
mer att omkring 67000 nya 
bostäder per år behöver byg-
gas fram till 2025 men under 
2018 var det bara 37000 
bostäder som påbörjades.

Många drabbade 
– Så illa är det och de som 
drabbas hårdast är dom 
som inte har råd att köpa en 
bostad, eller tvingas köa fler 
år till en hyresrätt. Det är 
unga, nyanlända, nybildade 
familjer, separerade par och 
även äldre som inte kan lösa 

sin bostadssituation. Företag 
hindras att växa när de inte 
kan rekrytera, eftersom det 
saknas bostäder. Unga tving-
as tacka nej till studier när 
det saknas studentbostäder, 
konstaterar Ola Johansson. 

Enklare regler
Centerpartiet har därför lagt 
flera förslag på strukturrefor-
mer kring hyressättningen, 
en bred skatteöverenskom-
melse och olika regelför-
enklingar som snabbar på 
och gör byggandet billigare. 
Därutöver har Ola Johans-
son i två enskilda motioner 
föreslagit åtgärder som gör 
det möjligt att öka byggna-
tion med trä och att främja 
plusenergihus med cirkulära 
energisystem.

– Växande skog fångar in 
koldioxid och binder den i 
träbyggnader. I motionen 
om träbyggnation lägger 
jag sju olika beslutsförslag, 
däribland nej till införandet 

av kilometerskatt som bland 
annat slår hårt mot skogs-
bruket och transporterna 
som behövs för att ta tillvara 
den svenska skogen.

Plusenergihus
Ola Johansson föreslår också 
fler pilotprojekt med fokus 
på omställningen till cirkulära 
energisystem för byggnaders 
värme-, kyl- och elförsörj-
ning.

– När välisolerade nära noll- 
energihus, med till exempel 
moderna högeffektiva vär-
mepumpar, solceller och den 
senaste fjärrvärmetekniken, 
kopplas ihop med varandra 
via smarta energisystem kan 
hus gå från att vara nära 
nollenergihus till plusenergi-
hus. Tack vare att samköra 
och optimera olika hus med 
olika energitekniska kan lös-
ningar delas med varandra 
så att en bättre energi- och 
klimatnytta uppnås, avslutar 
Ola Johansson.



Lars-Roland Svensson, 
Halmstad

– Jag vill vara med och 
påverka politiken som leder 
till rättvisa, värme och 
gemenskap med ALLAS LIKA 
värde, närodlad politik med 
god omsorg och miljö. Det är 
mycket viktigt att stå upp för 
Centerpartiets värderingar 
när extrema krafter tar mer 
och mer utrymme. Minska 
klyftorna mellan stad o land.

Helene Andersson, 
Varberg

– Mitt engagemang är för 
att jag vill påverka samhäl-
let och se om det går att 
göra skillnad.

Därför engagerar 
jag mig politiskt 
för Centerpartiet

Lamis Al Nouri, Laholm

– Jag ville se hur det 
fungerar i Sverige. Jag har 
engagerat och integrerat 
mig mycket genom fören-
ingsliv och olika aktiviteter, 
och jag tycker att politiken 
är väldigt viktig i Sveri-
ge. Jag försöker alltid att 
uppmuntra mina kompisar 
att engagera sig och komma 
in i samhället och inte stå 
utanför.

Förslag i regering 
och riksdag
Proposition = Regeringens 
förslag till Riksdagen

Kan gälla ny/ändrad lagstift-
ning, eller budget, till exempel 
budgetproposition

Följdmotion = Riksdags-
partiernas svar med förslag 
om avslag, annan lagtext, 
tillkännagivanden, eller en 
egen budget

Partimotion = Exempelvis 
Budgetmotionen, eller per 
politikområde

Kommittémotion = En mo-
tion som skrivs av en grupp 
ledamöter

Enskild motion = Skrivs av 
en eller ett fåtal ledamöter 
tillsammans under allmänna 
motionstiden

Betänkande = Riksdags-
utskottens skrivelse med moti-
vering och förslag till kamma-
rens beslut om motioner och 
propositioner

Fler bostäder i hela landet 
med Januariavtalet
En bättre rörlighet, som 
innebär att bostadsmarkna-
derna öppnas upp för fler, 
och att det ska byggas på 
fler ställen i hela landet. Det 
är målet med Januariavtalet 
som slöts mellan Centerpar-
tiet, Liberalerna, Socialde-
mokraterna och Miljöpartiet, 
som nu skall förverkligas 
innan 2022. Det skriver Cen-
terpartisterna Ola Johansson, 
Christofer Bergenblock och 
Annelie Andelén i en debatt-
artikel.

Den viktigaste reformen 
är fri hyressättningen vid 
nyproduktion. Det är ett 
genombrott för mer mar-
kandsmässighet som på 
sikt kommer ge ett varierat 
utbud av lägenheter.

Fri hyressättning i 
nyproduktion
– Nya lägenheter ska inte 
tvingas in i den reglerade 
hyressättningen. Det ska 
vara möjligt för en hyresgäst 
att ingå egna överenskom-

melser om hyran. Vi behöver 
ett starkt skydd mot oskäliga 
hyreshöjningar och samti-
digt en möjlighet att göra 
en värdering som speglar 
lägenhetens kvalité, läge och 
attraktivitet. Vi tror att större 
skillnader i hyresnivåer gör 
det enklare för unga att få 
tag på en lägenhet, samtidigt 
som det skapar möjligheter 
för äldre att hitta en bostad 
som erbjuder den bekväm-
lighet som seniorlivet kräver, 
skriver de tre debattörerna.

Andra förslag för fler bostäder som finns med i Januariavtalet:

Sänkt flyttskatt, så det blir förmånligare att byta bostad

Gör om strandskyddet i grunden, så det blir möjligt att 
bygga strandnära utanför städerna

Fler hyresrätter i mindre tätorter med ändrade avskrivningsregler

Enklare regler för mer byggbar mark utanför tätorterna

Några av Olas 28 enskilda motioner 
till Riksdagen hösten 2018
• Gör skolan porrfri

• Motverka och avveckla gränshinder inom Norden

• Gör biståndet jämställt

• Öka tryggheten med energieffektiv belysning

• Utred ett Opt-out system för bättre tillgång 
 till donerade organ

• Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin i 
 licensierade livsmedelsbutiker

• Starkare skydd och rättigheter för individer

• Motverka människohandel, prostitution och sexköp

• Främja byggnation med trä genom livscykelanalyser

• Inför lika villkor för hästnäringen

• Stimulera cykling, hållbarhet och hälsa

Dessutom har Centerpartiet lämnat in en rad kommitté-
motioner med förslag om en hållbar infrastruktur i hela 
landet, bostadspolitik, bättre migration, för miljö och grön 
tillväxt och för landsbygd och regional utveckling.



Centerpartiet har gjort 
skillnad för grön rehab
– Tack vare motioner från Centerpar-
tiet och Miljöpartiet har vi i dag grön 
rehab i Region Halland, säger Kristina 
Karlsson som är förste vice ordföran-
de i regionfullmäktige och ledamot i 
regionstyrelsen.

Grön rehab innebär att långtidssjuk-
skrivna och människor med utmatt-
ningssyndrom får hjälp att komma till-
baka. Samtidigt ger det möjlighet till 
företagare att verka på landsbygden.

Lagar och riktlinjer
Mycket av verksamheten i Region Hal-
land styrs annars av lagar och riktlin-
jer. Region Halland ansvar till exempel 
för att organisera hälso- och sjukvår-
den så att alla medborgare har tillgång 
till god vård.

– Det betyder att vi kan påverka utbud 
och byggnader med mera. Men störst 
möjlighet att göra skillnad har vi när 
det gäller den regionala utvecklingen.

Bredbandsutbyggnaden
Centerpartiet har inom den regionala 
utvecklingen medverkat till en rejäl 
bredbandsutbyggnad i regionen.

– Nu ska vi använda bredbandet för 
att tillgängliggöra sjukvården hemma 
hos de som är sjuka. Regionen har ett 
stort ansvar att samordna detta, säger 
Kristina Karlsson.

Samverkan
– En tredje viktig sak vi kan påverka 
är samverkan med andra regioner, 
men också med kommunerna. Sam-
verkan med hela Sydsverige har varit 
helt avgörande för järnvägar och 
vägar i öst-västlig riktning. Bestämmer 
vi oss och kommer överens tillsam-
mans så får vi gehör från staten. Där 
har Centerpartiet varit pådrivande 
och gjort stor skillnad, säger Kristina 
Karlsson.

Text: Anki Enevoldsen

Kristina Karlsson är 
bland annat förste vice 
ordförande i region-
fullmäktige, ledamot 
i regionstyrelsen och 
ledamot i gemensamma 
nämnden för Hemsjuk-
vård och Hjälpmedel.

Tillväxtutskottets 
ordförande laddar 
bilen med egen el
Tillväxtutskottets nya ordförande 
Helene Andersson lever som hon 
lär. Hon kör elbil som hon laddar 
med egenproducerad el hemma på 
gården i Munkaskog i Tvååker. Elen 
kommer från gårdens eget vind-
kraftverk och solceller.

– Jag vill göra Halland till Sveriges 
främsta region inom miljövänligt 
företagande och grön energi. Vi ska 
verka för en utveckling med inriktning 
på nya innovationer, som ger både 
tillväxt och långsiktig hållbarhet, säger 
Helene Andersson som i går valdes 
till ny ordförande för Region Hallands 
tillväxtutskott.

Helene Andersson är också Centerpar-
tiets regionråd och har en bakgrund 
som regionchef för LRF och företags-
rådgivare inom bank.

Tillväxtutskottet ansvarar för bland 
annat infrastrukturutveckling, regional 
utveckling, kollektivtrafikutveckling, 
turism och internationellt samarbete.

Helene Andersson är ny ordförande för 
Region Hallands tillväxtutskott. Hon kör 
elbil som drivs med egen el från gårdens 
vindkraftverk och solceller.



Regionfullmäktige
Förste vice ordförande:
Kristina Karlsson, Fjärås
Övriga ledamöter:
Helene Andersson, Tvååker
Helén Andersson, Veddige
Christian Lidén, Halmstad
Agneta Åkerberg, Heberg
Ove Bengtsson, Laholm
Anna Roos, Långaryd
Lovisa Ljungberg, Haverdal
Revisor: Lena Olofsdotter, Laholm

Demokratiberedningen
Ledamot: Anna Roos, Långaryd

Regionstyrelsen
Förste vice ordförande: 
Helene Andersson, Tvååker
Ledamot: Kristina Karlsson, Fjärås
Ersättare: Petter Warnholtz, Halmstad

Regionstyrelsens arbetsutskott
Förste vice ordförande: 
Helene Andersson, Tvååker
Ersättare: Kristina Karlsson, Fjärås

Regionstyrelsens Tillväxtutskott
Ordförande: Helene Andersson, Tvååker
Ersättare: Kristina Karlsson, Fjärås

Regionstyrelsens Skogs- 
egendomsdelegation
Ordförande: Helene Andersson, Tvååker

Kommun och regionledningsforum
Ledamot: Helene Andersson, Tvååker

Regionpensionärsrådet
Ordförande: Helene Andersson, Tvååker

Regionala funktionshinderrådet
Ersättare: Kristina Karlsson, Fjärås

Strukturfondspartnerskapet för det 
regionala Strukturfondsprogrammet
Ledamot: Helene Andersson, Tvååker

Nätverket Hälsa och Demokrati
Ersättare: Anna Roos, Långaryd

Regionsamverkan Sydsverige
Utskottet för regional utveckling
Ledamot: Helene Andersson, Tvååker

Styrgrupp för Brysselkontoret
Ledamot: Kristina Karlsson, Fjärås

Forum för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft
Ledamot: Helene Andersson, Tvååker
Driftnämnden Hallands Sjukhus
Ordförande: Christian Lidén, Halmstad
Ledamot: Agneta Åkerberg, Heberg

Driftnämnden ambulans, 
diagnostik och hälsa
Ledamot: Peter Lundin, Kungsbacka
Ersättare: Monica Hansson, Heberg

Driftnämnden Närsjukvård
Förste vice ordförande: 
Ove Bengtsson, Laholm
Ersättare: Sven-Olof Lundin, Falkenberg

Driftnämnden Psykiatri
Ledamot: Anna Roos, Långaryd
Ersättare: Anne Kristensson, Falkenberg

Driftnämnden Regionservice
Förste vice ordförande: Mari-Louise Werners-
son, Falkenberg
Ersättare: Marie Björsell, Åsa

Driftnämnden Kultur och skola
Förste vice ordförande: Maria Bronelius, 
Laholm

Lokala nämnden Laholm
Ledamot: Jenny Strand, Laholm

Lokala nämnden Halmstad
Ledamot: Jenny Håkansson, Halmstad

Lokala nämnden Falkenberg
Ledamot: Lena Carlbom, Falkenberg

Lokala nämnden Hylte
Ordförande: Anna Roos, Långaryd

Lokala nämnden Varberg
Ledamot: Helén Andersson, Veddige

Lokala nämnden Kungsbacka
Ledamot: Sofie Sandell, Frillesås

Gemensamma nämnden för 
Hemsjukvård och Hjälpmedel 
gemensam med länets kommuner
Ledamot: Kristina Karlsson, Fjärås

Patientnämnden
Gemensam med länets kommuner
Ledamot: Anna-Lena Emilsson, Laholm

Hallandstrafiken AB, styrelse
Ledamot: Lovisa Ljungberg, Haverdal

Teater Halland AB, styrelse
Ledamot: Lena Carlbom, Falkenberg

ALMI Företagspartner Halland AB, 
styrelse
Ledamot: Helén Andersson, Veddige

Stiftelsen Hallands länsmuséer, styrelse
Ordförande: Sven-Anders Svensson, Tvååker

Västkuststiftelsen, styrelse
Ersättare: Stefan Bengtsson, Skällinge

Riksteatern Halland, styrelse
Ledamot: Anki Enevoldsen, Falkenberg

Hallands Bildningsförbund, styrelse
Ledamot: Sven-Anders Svensson, Tvååker

Lokalt ledd utveckling Halland, styrelse
Ledamot Petter Warnholtz, Halmstad

Viltförvaltningsdelegationen 
i Hallands län
Ledamot: Lena Olofsdotter, Laholm
Ersättare: Henrik Arnesson, Åsa

Samordningsförbundet i Halland, 
förbundsstyrelse
Ledamot: Helene Andersson, Tvååker

Regionsamverkan Sydsverige, styrelsen
Ersättare: Helene Andersson, Tvååker
Bergerska stiftelsen
Ersättare: Kristina Karlsson, Fjärås

Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse, 
styrelse
Ledamot: Maria Bengtsson, Valinge

Centerpartiets representanter i Region Halland

Jenny Strand är ledamot i 
lokala nämnden Laholm.

Sofie Sandell är ledamot 
i lokala nämnden Kungs-
backa.

Mari-Louise Wernersson 
är förste vice ordförande i 
driftnämnden regionservice.

Anna Roos är bland annat 
ordförande för lokala 
nämnden Hylte, ledamot 
i demokratiberedningen 
och ledamot i driftnämn-
den psykiatri.

Sven-Anders Svensson 
är ordförande i styrelsen 
för Stiftelsen Hallands 
länsmuséer.

Agneta Åkerberg är 
ledamot i driftnämnden 
Hallands Sjukhus.

Jenny Håkansson är 
ledamot i lokala nämnden 
Halmstad.

Lena Carlbom är ledamot 
i styrelsen för Teater 
Halland AB.

Ove Bengtsson är förste 
vice ordförande i drift-
nämnden närsjukvård.

Christian Lidén kommer 
att ha stor nytta av sina 
erfarenheter som ambu-
lanssjuksköterska när han 
nu ska leda styrelsen för 
Hallands Sjukhus.

Helén Andersson är leda-
mot i styrelsen för ALMI 
Företagspartner Halland 
AB och lokala nämnden 
Varberg.

Maria Bronelius är förste 
vice ordförande i drift-
nämnden kultur och skola.



– Det har betydelse vilka som styr 
Europaparlamentet. Vi måste våga 
blicka framåt. Inte bakåt. Jag vill gå 
framåt för ett grönt, demokratiskt 
och frihetligt Europa, säger Kristina 
Jonäng (C) som är regionråd i Västra 
Götaland och kandidat till Europa-
parlamentsvalet den 26 maj.

Hon framhåller vikten av att center-
medlemmar engagerar sig i valrörel-
sen inför valet till Europaparlamentet 
och att vi tillsammans kämpar för 
demokrati. 

Kristina Jonängs tre prioriterade 
valfrågor:

Forskning för EU framåt
– Forskning för EU framåt och bidrar 
exempelvis till att plast kan bli en 
resurs i stället för avfall eller att flyg-
industrin får resurser att ställa om till 
flygplan med lägre utsläpp. 

– Det är angeläget att EU:s forsk-

ningsprogram Horizon fullföljs så att 
Europa kan skifta till en mer hållbar ut-
veckling, understryker Kristina Jonäng.

Ett EU som håller ihop

– Vi måste ha stora resurser för 
regional utveckling och landsbygden. 
De gröna näringarna är viktiga för att 
hålla ihop EU så att vi gemensamt 
kan skapa säkrare och sundare mat, 
en ökad grön tillväxt och en bättre 
djurvälfärd.

Höj klimatmålen 
– sänk utsläppen

Centerpartiet vill höja klimatmålen och 
sänka utsläppen. 

– Sluta gripas av klimatångest. 

– Det finns så mycket kunskap, inte 
minst i Sverige och Norge, som ge-
mensamt kan bli centrum för koldi-
oxidlagring, här är vi världsledande, 
säger Kristina Jonäng.

Text: Anki Enevoldsen

– Engagera dig i valrörelsen!

Federley toppar 
EU-lista
Den 26 maj är det EU-val och i 
december tog Centerpartiets för- 
troenderåd beslut om partiets 
kandidater och valplattform. 

Centerpartiet kommer under man-
datperioden arbeta för ett grönt, 
demokratiskt och frihetligt Europa.

– Jag ser fram emot att leda partiet 
in i valkampanjen och fortsätta 
göra skillnad i EU-politiken, säger 
Fredrick Federley, som är toppnamn 
för Centerpartiet.

Kristina Jonäng, kandidat till Europaparlamentet:

1. Fredrick Federley, 
 40, Europaparlamentariker

2. Abir Al-Sahlani, 
 42, projektledare

3. Emma Wiesner, 
 26, civilingenjör energi

4. Gustav Hemming, 
 46, regionråd

5. Kristina Jonäng,
 50, regionråd

6. Louise Grabo,
 25, generalsekreterare

7. Tomas Mörtsell,
 49, kommunstyrelseordförande

8. Frida Nilsson,

 34, lantbrukare

9. Ebba Krumlinde, 
 42, projektledare

10. Eric Luth,
  23,företagare och student

Läs mer om Europaparlamentsvalet i nästa nummer av
Hallandsbygden och på www.centerpartiet.se

Europaval
26 maj
2019

Centerpartiets 
10 första namn på 
EU-listan:



Tänk globalt, agera lokalt 
- En studiecirkel i miljöpolitik 
Är du engagerad i Miljöfrågor? Undrar 
du också vilken roll politiken kommer 
spela på området i framtiden? Vill du 
tillsammans med andra engagerade 
lära dig mer och bidra till att stärka 
Centerpartiet i Halmstads framtida 
miljöpolitik?

Då kan du anmäla dig studiecirkeln i 
miljöpolitik som kommer att hållas vid 
tre tillfällen i Halmstad!

Den 5/2, 7/3 och 4/4 kl 18.00-20.30 
så kommer vi att ses på Bredgatan 5 i  
Halmstad för att diskutera miljöpolitik  
i en lokal, nationell och global kontext.  
Tillsammans kommer vi lära av 
varandra och lägga grunden för att 
Centerpartiet i Halmstad fortsätter 

ligga i framkant vad gäller miljöfrå-
gorna. Med rykande färsk forskning 
och uppdaterad statistik och texter 
från några av Sveriges mest välkända 
nationalekonomer och miljöprofiler 
kommer vi lägga grunden för vidare 
utveckling av ett hållbart samhälle 
och en närodlad poltik!

Cirkeln leds av CUF:s Miljöpolitiska 
talesperson Victor Rundqvist som 
också är ledamot i Miljönämnden i 
Halmstad.  

Anmälan och/eller frågor sker till 
halmstad@centerpartiet.se eller på 
076-327 75 93.

Utbildning C-kompassen i Halmstad
16 februari 

C-kompassen med Jenny Axelsson och Kristina Karlsson

Mål och syfte: För Dig som vill veta mer om Centerpartiets historia  
och använda den för att driva politik nu och framåt 

Anmäl dig senast den 8 februari till: halmstad@centerpartiet.se  
eller via Jenny Axelsson tel. 072-157 44 76

Från nyvald till förtroendevald
Centerpartiet erbjuder tillsammans 
med Studieförbundet Vuxenskolan 
utbildningar i hela organisationen.  
Utbildningspyramiden visar de 
olika stegen för utbildningar 
som finns. Därutöver arrang-
erar kretsar och distrikt 
utbildningar utifrån de 
behov som finns lokalt.

Centerpartiet Halland 
har tillsammans 
med kretsarna 

en utbildningssektion som planerar 
utbildningarna.  
Utbildningssektionens ordförande är 
Anders Eriksson: anders.eriksson2@

centerpartiet.se

Vårens  
utbildningar
Nämndsordförandeutbildning, 
9 feb i Falkenberg
Målgrupp: Alla ordförande eller 
vice ordförande i distrikt, krets 
och region eller ordförande i 
kommunala bolag och nämnder

Kommunikation och retorik, 
lördag 16 mars
Målgrupp: Engagerade  
Centermedlemmar

Valberedningsutbildning, 
onsdag 10 april
Målgrupp: Invalda i val 
beredningar och de som vill bli 
engagerad i en valberedning

Kretsordförandeutbildning, 
prel lördag 13 eller  
lördag 27 april
Målgrupp: Kretsordförandena

Framåt på sociala medier – 
praktiska övningar, studiecirkel 
med start på våren
Målgrupp: Centermedlemmar 
som regelbundet använder  
sociala medier

Retorik och argumentation, 
lördag 11 maj i Falkenberg
Målgrupp: Engagerade  
Centermedlemmar

Är du intresserad? Kontakta 
halland@centerpartiet.se

HALLAND



Auktion på årsstämman
till förmån för CIS
I samband med Centerpartiet Hallands årsstämma kommer vi att auktionera 
ut ett antal gamla tavlor som har hängt i Centerpartiets lokaler genom åren. 
Bland alstren finns en tavla målad av förre riksdagsledamoten Johannes 
Antonsson och en minnestallrik av Torbjörn Fälldin.

Auktionen hålls lördag 30 mars ca kl 09.00.
Auktionist: Göran Karlsson

Behållningen går till Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS.

Varmt välkomna!



Årsstämma 
med Centerpartiet i Halland

Lördag 30 mars kl 08.30
Hotell Halland, Storgatan 35, 
Kungsbacka (intill järnvägsstationen)
Talare: Centerpartiets Europaparlamentariker  
Fredrick Federley
Program:
8.30  Fika och ombudsanmälan med  
 start av auktion ca kl 09.00.
9.50  Anförande av Fredrick Federley
11.00  Årsmötesförhandlingar
12.00  Lunch
13.00  Motionsbehandling
ca 15.30  Avtackningar och avslutning

Kretsarnas valda ombud får personlig  
kallelse via mejl eller post.

Anmäl deltagande till: 
halland@centerpartiet.se

Alla medlemmar välkomna!

Kallelse

Distriktsstämma
med Centerkvinnorna i Halland

Söndagen den 17 mars 2019 
kl. 14.00 i Hebergs bygdegård

LOTTERIFÖRSÄLJNING 
innan stämmans öppnande

Preliminärt program:
Kl. 14.00 Stämmans öppnande

Dagens gäster:
Pia Berglund och Anna Edemo, Norrköping

berättar om sitt arbete kring  
”Systerskap är den gröna tråden”
Sedvanliga stämmoförhandlingar 

Ca kl. 16.00 Fika
Utdelning av förtjänsttecken och avtackningar

Valda ombud kommer att få en personlig kallelse.

Alla valda ombud och Centerkvinnornas  
medlemmar hälsas välkomna!

#hejsyster



Gruppmöten 

med Centerpartiets  
kommunkrets i Laholm

11 februari • 11 mars • 8 april
Om inget annat anges börjar grupp- 

mötena kl 18:30 i Tingshuset i Laholm.

Välkomna!

Välkommen på Hyltekretsens 

årsstämma
När: 25/2 kl: 18:30

Var: Tiraholms konferens

Gäst: Helene Andersson, regionråd 

Vi bjuder på förtäring.
Anmälning senast 18/2 till  

anna.roos@centerpartiet.se,  
070-662 35 52

Kommande möten med

Centerpartiet i Halmstad
Öppna medlemsgruppmöten

13 februari • 13 mars • 15 april

Tid och plats meddelas senare

Centerpartiet Falkenberg kallar till

ÅRSSTÄMMA 2019
Måndag 11 februari kl.18.30  

i Okome bygdegård

Vi bjuder på soppa och efterföljande 
kaffe. Samtliga medlemmar inklusive 
Centerkvinnorna, Centerpartiets  
ungdomsförbund och Center- 
studenter har rösträtt.

Program
Gästtalare: Helene Andersson,  
Regionråd talar regionfrågor 

Årsmötesförhandlingar
(finns på hemsidan)

Välkomna!

Årsmöte
med Falkenbergs Centerkvinnor

6 februari 18.30
Slöinge kafferosteri

Vi har kaffeprovning och bjuder på  
macka från Solhaga stenugnsbageri. 

Anmälan senast 3/2 till  
ann-margret.kristensson@centerpartiet.se

Tel 070-641 06 73

Du är hjärtligt välkommen,  
kvinna som man! 

Kretsstämma 
Centerpartiets kommunkrets i Kungsbacka

20 februari 18.00 på Skårs Gård
Talare: Riksdagsledamot Rickard Nordin

Alla medlemmar i C, CK,  
CUF och CS är välkomna!



Kommande möten med 

Centerpartiets  
kommunkrets i  
Kungsbacka 

Gruppmöte 
18 februari, 25 mars och 22 april  

kl. 18.00 på Vägmästaren, Syréngatan 1

Planeringskonferens för 2019-2022 
9 mars på Löftadalens folkhögskola kl 9-15.00. 

Alla medlemmar är välkomna! 

årsmöte 

med 
Laholms- 
kretsen

den 14/2 kl.18:30
på Hotell Freden 

i Knäred

Alla medlemmar  
är välkomna!

Våxtorps  
Centerpartiavdelning

 Årsmöte 
Onsdag 6 februari 
kl. 18.30 på Tajes

 Välkomna!

Alla medlemmar hälsas välkomna till 

Centerpartiet i  
Halmstads kommun- 
krets årsstämma

Torsdag den 7 februari kl. 18.30
Eldsberga församlingshem

Europaparlamentariker Fredrick Federley gästtalar
Avtackningar

Sedvanliga mötesförhandlingar 

Vill du ha mat? Anmäl dig omgående till  
Jessica Skog tel. 072-188 61 74

jessica.skog@gmail.com

Varmt välkomna! 
Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Halmstad

Alla medlemmar i  
Centerpartiet, Center- 
kvinnorna och CUF i  

Varbergs kommun kallas till: 

Årsstämma 

med Centerpartiets  
Varbergskrets

Måndag 11 februari kl 18.30
Fiskerilokalen i Bua hamn

Välkomna!



Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling – vinn biobiljetter!

Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen. 

Vi vill ha ditt svar före den 1 april 2019.
Glöm inte skriva ditt namn och din adress. 
Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa 
nummer av Hallandsbygden. Lycka till!

Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:
Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Wincent Persson, Ynnabo, Torup
Ingemar Gottfridsson, Gosterbygget, Laholm
Hildegard Ekman, Sätilavägen, Fjärås

Grattis!
Rätt svar:
1. X  Ola Johansson vill få ordning på bostadspolitiken.
2. 1  Fredrick Federley talar på Centerpartiet i Hallands 
  årsstämma 30 mars 2019
3. X Anneli Andelén var Centerpartiets mest kryssade 
  kandidat i valet 2018 i de halländska kommunerna.

3. När ska motioner till partistämman vara inlämnade?
  1. Före 28 feb  
  X. Före 30 mars 
  2. Före 25 april

1. Hur gammal var Saad 
Ramadan när han fick 
rösta för första gången 
i sitt liv?

  1. 18 år
  X. 21 år
  2. 40 år

2. Var hålls Centerpartiet 
i Hallands årsstämma 
30 mars 2019?

  1. Kungsbacka 
  X. Laholm 
  2. Falkenberg

VÄRVA EN NY MEDLEM
Skriv personnummer och mejladress 

och swisha 150 kronor till 123 421 85 33

Hallandsbygden 2019
Centerpartiet Hallands medlemstidning Hallands-
bygden kommer ut med fyra nummer under 2019, 
varav nummer 2 kommer att handla om Europa-
valet. Tidningen ska skapa engagemang, stärka 
medlemmarna i köksbordsdiskussionerna och locka 
till deltagande i kommande aktiviteter.

Utgivningsplan 2019:

Nummer Manusstopp Utgivning

1 3 jan 1 feb
2 28 mars 26 apr
3 29 aug 27 sep
4 14 nov 13 dec

Jag antar gärna 

en utmaning
Knyt ihop kust 

och land

Fiber behövs 

för nära vård
Så tycker 

hallänningarna

Nr 1 2018   Medlemstidning för Centerpartiet i Halland
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S
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EN

Grön tillväxt för 
Halland framåt

Papper ersätter plast i vården Kvinna & skogsägare 
– vanligt i Halland 100-års presentblir musikvideo
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Rutschkana 
in för unga

Ett lyft för 
sjuksköterskorna

Växande intresse 

för grön rehab
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Vård och 
omsorg 
nära dig

VAL
9 september

Fredrick Federley om Europavalet
Anne har slutat som ombudsman

Halland – topp 3 i hela landet
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Full fart i valrörelsen

Europaval26 maj
2019


