
Centerpartiet i Jönköpings län 

 

Verksamhetsberättelse 2019 

 

Distriktsstämma 7 mars i Mullsjö 

  

En av årets höjdpunkter var partistämman i Karlstad i september. Länet var 
välrepresenterat och ombuden flitiga besökare i talarstolen. 
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Berättelsen för verksamhetsåret 2019. 

Styrelsen och uppdrag 

Ordförande 
Raymond Pettersson, Värnamo 

Vice ordförande och kassör 
Per Eriksson, Nässjö 
 
 

Ledamöter 
Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar 
Matilda Henriksson, Sävsjö 
Eric Luth, Huskvarna 
Erik Johansson, Eksjö 
Anders Karlsson, Nässjö 
Christina Moths, Vetlanda 

 
CUF 
William Fröding, Jönköping/Aron Larsson, Aneby (adjungerade) 
 

Adjungerande ledamöter 
Rune Backlund, Visingsö 
 

Revisorer 
Ordinarie   
Thomas Johansson, Hånger 
Eva Martinsson, Reftele  

Ersättare 
Fredrik Gustafsson, Tranås 
Andreas Elamsson, Vetlanda 
 

Arbetsutskott  
Raymond Pettersson, ordförande 
Per Eriksson, Nässjö 
Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar 
Lena Sumedrea, Jönköping (ombudsman) 
 

Förtroenderådet  
Raymond Pettersson, Värnamo 
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Per Eriksson, Stensjön 

Ersättare  
William Fröding, Jönköping (förste ersättare) 
Matilda Henriksson (andre ersättare) 
 
Riksdagen 
Annie Lööf, Nacka/Värnamo  
Göran Lindell, Vetlanda från dec 2019 
 

Partistyrelsen 
Annie Lööf, Nacka/Värnamo, partiledare 
 

Sammanträden 
Distriktsstyrelsen har under haft sex protokollförda sammanträden under året (18/2, 
2/4, 5/6, 16/9 (stämmokonferens), 12/10, 15/12 (telefonmöte)). Arbetsutskottet har 
haft fem protokollförda sammanträden (8/1, 4/3, 17/5, 13/8, 17/11).  

Personal och lokaler 
Under året har vi äntligen kunnat anställa en ombudsman. Lena Sumedrea började sin 
anställning den första april. Inga-Maj Eleholt är timarvoderade för att sköta 
ekonomihantering. Ordförande Raymond Pettersson och vice ordförande Per Eriksson 
har varit arvoderade. Raymond har haft det övergripande ansvaret och Per har skött 
arbetsledningen av vår ombudsman. Under valrörelsen till Europaparlamentet har 
William varit deltidsanställd som valombudsman. 

 

Expedition 
Distriktets expedition finns i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Huskvarnavägen 
40 i Jönköping. Ungdomsförbundet disponerar dessa lokaler utan kostnad.  Här har vi 
tillgång till ändamålsenliga möteslokaler och expedition till en rimlig kostnad. Ett 
samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan finns för att öka samverkan i både 
distriktet och i våra kretsar med vårt studieförbund. 
 
 

  

Lena 
Sumedrea 
började som 
ombudsman 
första april 
och har med 
stor energi 
jobbat med 
våra kretsar. 
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Aktiviteter under verksamhetsåret 

Vårstämma i Aneby 
Årsstämman genomfördes lördag den 16 mars i Konserthuset, Aneby. Emma Wiesner 
och Eric Luth, båda toppkandidater till Europaparlamentsvalet i maj medverkade. 
Stämman behandlade också ett antal motioner från länet och Centerkvinnorna 
genomförde distriktsfinal i Vi Vet Vad. 
 

 
 

På bilden ses guldnålsmottagarna Jan Hyttring, Mullsjö, Ulla Ramde, Aneby, Per Eriksson, 
Stensjön, Dan Ljungström, Vetlanda och Annette Rehn, Villstad. 
 

Nätverksträff 
Den 5 oktober arrangerades en nätverksträff för förtroendevalda i länet på Träcentrum i 
Nässjö. Vid träffen medverkade Christer Rasmusson. 
 

Styrelsekonferens 
För att få en nystart för distriktsstyrelsen tillsammans med vår ombudsman träffades 
styrelsen för en styrelsekonferens på Viredaholm den 11-12 oktober. På konferensen 
medverkade Erik Havemose som lärde oss att formulera mål. Under konferensen 
formulerades ett uppdrag för varje styrelseledamot. Arbetet resulterade i en 
verksamhetsplan för de kommande åren. 
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Valrörelsen 2019  
Val till Europaparlamentet skedde den 26 maj. Eric Luth som stod på tionde plats på 
listan genomförde en oerhört intensiv kampanj i länet, med fokus att nå många nya 
väljare. Under valrörelsen hade vi William Fröding projektanställd. En mcyket lyckad 
kickoff arrangerades i IKHP-stugan i Huskvarna. 
 
Valet blev en stor framgång. Resultatet blev en ökning från 8,11% 2014 till 12,18% 
2019. Totalt fick vi 6866 fler väljare i vårt län av de 17947 som röstade på Centerpartiet 
i länet. 
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Marknadsföring 
Alla kretsar och distriktet har hemsidor. Distriktet stödjer kretsarna i detta arbete. 
Distriktets Facebooksida har använts aktivt under året och har idag 1053 gillare. Här 
läggs ut nytt politiskt material ut regelbundet. Vi har också producerat ett antal filmer 
och gjort några livesändningar. För att hitta alla nyheter om partiet och vår politik 
prenumererar distriktet på nyhetstjänsten Meltwater.  
Under året har vi jobbat vidare med att försöka få våra funktionärer och medlemmar att 
registrera sig på interwebben Connect. Distriktsstyrelsen använder Connect för att 
publicera interna handlingar. 
 

 Medlemstal och ekonomi 
Centerpartiets i Jönköpings län har 13 kretsar och ett stort antal aktiva avdelningar. 
Medlemssiffran baseras på antalet medlemmar som betalt sin avgift senast 31 december 
2019. Tyvärr kan vi konstatera en minskning under året på 185 medlemmar. För att 
kunna hålla emot medlemstapp p.g.a. hög medelålder så kommer det krävas kraftfulla 
insatser på nyvärvning. Under året har vi jobbat intensivt med att stärka organisationen. 
 
Medlemstalet låg vid årsskiftet jämfört med föregående år enligt följande:  
 

  2019 2018 2017 2016 2015
       
Centerpartiet 1362 1500 1506 1497 1586 
Centerkvinnorna 323 346 357 369 391 
CUF  77 101 107 103 106 
Centerstudenter 16 16 16 17 15 
Totalt  1778 1963 1986 1986 2098
      
    

Ekonomi 
Inga-Maj Eleholt, vår kassör har fortlöpande informerat styrelsen och arbetsutskottet 
om det ekonomiska läget. Vi har i och med det nya mandatet i regionen fått en stabilare 
ekonomisk situation. Årets resultat har därmed överträffat förväntningarna och har 
därmed kunna stärka valfonden.  
Vi har året också jobbat med en mera långsiktig ekonomisk strategi och ställt om till en 
organisation med anställd personal.  
 
I slutet av året fattades också beslut om att anställda en politisk sekreterare/organisatör 
som kommer att jobba med regionala politiska frågor. Distriktet blir arbetsgivare men 
finansiering sker via regionen. 
 
  



 7 

Regionalt arbete 
Vi har haft ett bra samarbete med riksorganisationens regionala enhet. Vi ingår i region 
sydost tillsammans med Östergötland, Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Under året har 
kontoret i Växjö avvecklats och ett nytt kontor för Leif Andersson och Mona Almborg 
kunnat öppnats i Jönköping. Vid de regionala kommundagarna 25-26/10 i Borghol, som 
arrangerades av Kalmar distrikt, var vi välrepresenterade. 

 
 

Representation 
Vid förtroenderådet den 12/1 deltog Raymond Pettersson och William Fröding. Där 
fattades det viktiga beslutet att godkänna den s.k. januariöverenskommelsen. 
 

 
 
Länets ledande kommun- och regionpolitiker deltog vid kommundagarna i Umeå. 
Raymond Pettersson har deltagit i distriktsordförandekonferenser den 3/5 och den 7-
8/11. 
Efter valet fick partiet två platser till Sveriges Kommuner och Landsting. Vid 
valkongressen 18-19 mars i Stockholm deltog Raymond Pettersson och Ann-Marie 
Nilsson. Från länet utsågs Raymond Pettersson i Folkbildningsrådets representantskap 
som har två möten om året med uppgift att representera SKR gentemot 
folkbildningsrådet. Vid kongressen den 26-28 november deltog Raymond Pettersson 
och Beata Allen. Då bytte organisationen namn till Sveriges kommuner och Regioner, 
SKR och antog program för mandatperioden. 
 
Inga-Maj Eleholt har representerat partiet i Studieförbundet Vuxenskolans styrelse. 
Raymond Pettersson har under året haft ägardialog med SV som grundorganisation. Vi 
har haft ett flertal aktiviteter i samarrangemang med SV.   

Carina Johansson, 
ordförande i 
kommunstyrelsen i 
Gislaved var en av 
de som medverkade 
vid 
kommundagarna 
på Öland. 

Det var en dramatisk händelse i 
svensk politik när man var 
tvungen att bilda en 
blocköverskridande 
överenskommelse om politiken 
för att få till en regering i landet. 



 8 

 

Riksdagen/Regeringen 
Annie Lööf är vår riksdagsledamot. Som partiledare sitter Annie i Utrikesnämnden, 

Krigsdelegationen och har huvudansvaret för Centerpartiets övergripande politiska strategi 

och utveckling och hur det verkställs genom riksdagsgruppens arbete. Efter valet blev det en 

mycket turbulent tid som slutade i en överenskommelse med socialdemokraterna och 

miljöpartiet med ett 73-punktsprogram där minoritetsregeringen gör en parlamentarisk 

överenskommelse med Centerpartiet, Liberalerna och regeringen. I slutet av året får Annie sin 

andra dotter, varvid Göran Lindell blev inkallad som ersättare i riksdagen. 

 

Regionen 
I valet 2018 utökades Centerpartiet regiongrupp med ett nytt mandat till åtta.  Det nya 
mandatet vanns i den första valkretsen dvs. Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 
Efter många och långa förhandlingar hösten 2018 bildades koalitionen i Region 
Jönköpings län och som ersatte alliansen som styrt i minoritet. I koalitionen ingår sex 
partier som sedan 2019 leder regionen med en betryggande majoritet bakom sig. 
Centerpartiet ingår i denna koalition. Regiongruppen som består av både ordinarie 
ledamöter och samtliga ersättare sammanträde regelbundet inför regionstyrelsens 
sammanträde och därpå följande regionfullmäktige. Vid ett par tillfällen per år samlas 
också hela koalitionen för gemensamma gruppmöten.  

 
Här ses ledarna för den styrande koalitionen. Fr.v. Sibylla Jämting (Mp), Marcus Eskdahl (S), Rune 
Backlund (C), Rachel de Basso (S), Mia Frisk (Kd), Martin Nedergaard Hansen (BA) och Jimmy 
Ekström (L). 

 
Regionen och det tidigare landstinget har med långsiktigt tänk och uthålligt arbete med 
ständiga förbättringar nått en position i landet där vi kan uppvisa en stark ekonomi. 
Sjukhus och vårdcentraler som placerar sig i toppen nationellt när det gäller 
tillgänglighet och kvalitet. Vårdbarometern, som görs i hela landet, visar att våra 
länsinvånare är nöjdast i landet med sin sjukvård på de allra flesta områdena.  
 
Centerpartiet har under lång tid varit i ledningen för landstinget/regionen och vi är 
glada över att vi med vår politik kunnat bidra till en bra verksamhet för våra invånare. 
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Dagens problem tar gärna överhanden både i debatt och vardag. Ligga steget före i 
utvecklingen och planera för framtiden är svårare. Men det är en av våra viktigaste 
uppgifter som förtroendevalda och parti. Centergruppen ser nu att det finns bra 
förutsättningar i vår region att göra just detta för att möta vårdens utmaningar och 
framtida behov i länet.  

 
Centerpartiet prioriterar närmaste åren satsningar på den nära vården i samverkan 
mellan regionens vårdcentraler/sjukhus och kommunernas hemsjukvård och 
omsorgsverksamhet. Andra viktiga områden där insatser behövts är en förstärkning av 
barn- och ungdomspsykiatrin och arbetet med psykisk ohälsa i samhället. Väntetiderna i 
tandvården behöver kortas. Fortsatta satsningar behövs på personalens arbetsvillkor, 
kompetensutveckling och nyrekrytering. På det regionala utvecklingsområdet ser vi 
behov av satsningar på kollektivtrafiken, stärka länets attraktionskraft samt åtgärder 
som leder till att vi når klimatmålen  
 

Syskonorganisationer 
Vi har ett gott samarbete med våra syskonorganisationer. Inga-Maj Eleholt har ansvarat 
för särskilda aktiviteter riktat mot kvinnor. CUF-distriktet har fortsatt utveckla 
organisationen med god medlemstillströmning. Då William Fröding börjat studera i 
Uppsala övertog Aron Larsson ordförandeskapet under hösten. 
 

 
Delar av CUF:s distriktsstyrelse. Vi har ett framåt ungdomsförbund i länet! 
 

Regiongruppen 
gör regelbundet 
studiebesök. Här 
ses Raymond 
Pettersson, Ing-
Marie Karlsson 
och Razvan 
Nichitelea utanför 
bygget av hus D1 
på länssjukhuset 
Ryhov. 
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Slutord 
Verksamhetsåret har präglats av uppstarten av en ny mandatperiod och en politiskt 
turbulent tid på riksplanet. I vårt län är det betydligt mer stabilt med Centerpartiet i 
styret i alla länets 13 kommuner och i regionen. 
 
Vi kan också glädjas åt ytterligare ett framgångsrikt valresultat. Vi är ett av de länen där 
vi gjorde en mycket stark valrörelse utanför storstäderna, vilket resulterade i att 
Centerpartiet numera har två ledamöter i Europaparlamentet där Fredrick Federley fått 
sällskap av Abir Al Sahlani.  
 
Genom valframgångarna har vi också fått bättre ekonomiska möjligheter och har därför 
återigen efter flera år möjlighet att ha en anställd ombudsman. Lena Sumedrea har 
redan gjort ett stort avtryck i distriktet genom att stimulera kretsarna att jobba 
strategiskt för att vara väl rustade organisatoriskt och politiskt. 
 
Vi har nu avslutat vårt 103:e verksamhetsår och tackar för visat förtroende under året. 
 
Raymond Pettersson 
Per Eriksson 
Inga-Maj Eleholt 
Matilda Henriksson 
Eric Luth 
Erik Johansson 
Anders Karlsson 
Christina Moths 
William Fröding/Aron Larsson 
 
 

 

Detta blir min sista 
verksamhetsberättelse som 
ordförande. Tänk vad fort elva 
år går. 
Mitt första styrelseuppdrag  i 
distriktet var i CUF redan 1977 
som efterträdare till Annies 
pappa Hans-Göran. Sedan dess 
har jag tillhört någon av 
distriktsstyrelserna i 
Centerfamiljen. 
Tack för alla år! Vill också 
önska nya styrelsen lycka till 
att staka ut framtiden i länet 
för vårt parti! 
/Raymond 


