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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Ny grafisk profil och grundberättelse, Framtidsagenda, Kvarkenrådet och Elitloppet. 
Som alltid så blir det lite högre tempo i slutet av maj, denna vecka inget undantag. Och för oss som 
gillar trav så är ju söndagen med Elitloppet en verklig högtidsdag. 
Som alltid spekuleras det om vem som vinner och detta år är det extra kul då mina två favoriter 
bägge dragit spår 8 i försöken (det sämsta spåret). 
 
 
Ny grafisk profil och ny grundberättelse för Centerpartiet 
På dagens förtroenderåd så antog vi en uppdaterad grafisk profil, men lite modernare typsnitt och en 
modifierad klöver med hjärta i! 
Tycker faktiskt det blev riktigt snyggt! 
 

 
 
Dagens förtroenderåd med Centerpartiet 
Var riktigt trevligt trots att det hölls digitalt. 
Vi antog där Framtidsagenda 2030 som kommer vara vårt kanske viktigaste styrdokument under det 
kommande året.  
 

 
Här kan du läsa Framtidsagenda 2030, Samt HÄR finns en länk till hemsidan där det går att läsa mer. 

https://www.centerpartiet.se/download/18.35f8faa5179876e65ad2267/1622203502783/Framtidsagenda%20Centerpartiet.pdf
https://www.centerpartiet.se/download/18.35f8faa5179876e65ad2267/1622203502783/Framtidsagenda%20Centerpartiet.pdf
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-05-28-centerpartiets-nya-framtidsagenda-presenterad


 

 
Där säger Annie bland annat: 

”Centerpartiet står för en hoppfull väg framåt. Vi ska vara ett parti som klarar av att se och 

agera på Sveriges samhällsproblem, och vara en samlande kraft för alla som delar våra 

liberala värderingar och för en friare, öppnare och mer företagsam värld!” 

Målbild Centerpartiet 2030 

• En självständig politisk kraft 

• Optimistiskt ledarskap för en hoppfull väg framåt 

• Motor för en större liberal sfär 

• Utveckla nya idéer och lösningar 

• Ett parti för hela Sverige 

Mål för de allmänna valen 2022 

• En valframgång som ger ökad kraft att genomföra vår politik 

• Ta fler riksdagsmandat i hela landet 

• Öka andelen röster och mandat sammantaget i kommunvalet 

• Öka andelen röster och mandat sammantaget i regionvalet 

• Öka representationen av kvinnor, unga, seniorer och personer med utländsk 

bakgrund 

 

 
 
Partisekreterare Arthursson förklarar på vilket sätt det nya typsnittet är modernare än det andra :o) 
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-05-28-klovern-gor-comeback-nar-centerpartiet-far-nytt-utseende


 

 
Digitala möten ger mer av en studiokänsla, inte minst när presidiet är så snyggt uppdukat. 
 
Årsmöte Med Kvarkenrådet 
 

 
 
Kvarkenrådets hemsida hittar du HÄR 
Pandemiåren 2020 och 2021 lär väl gå till historien som några av de sämsta någonsin för det nordiska 
samarbetet, nu på eftermiddagen kom det ju besked från regeringen som tyder på att det kanske 
börjar vara så att gränserna håller på att öppnas. 
 
I vilket fall så fortsätter Kvarkenrådets verksamhet som vanligt och inte minst så är det flera 
intressanta projekt på gång nu, där jag tycker Elflygprojektet Fair är jätteintressant! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kvarken.org/
https://www.kvarken.org/projekt/fair/


 

Jag vill också gå i skola i Ammarnäs!!!!!! 
 

 
 
 
 
Trevlig helg! 
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 
 

 
Tel: 070-682 17 19 
Mattias.larsson@umea.se 
 
Tidigare veckobrev 
Har du missat tidigare veckobrev? Vi lägger upp alla veckobrev eftersom på Umekretsens hemsida: 
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html 
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