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Inledning
För Centerpartiet Västmanland var det full fart från start till mål under verksamhetsåret
2017.
Den stora händelsen under året var Kyrkovalet som engagerade många centerpartister i
länet. Flera förutspådde att kyrkovalet skulle bli en föregångare till riksvalet året därpå.
Med facit i hand varierade utfallet med både tillbakagång och framgång som gjorde att
flera nya kandidater tog plats i olika församlingar. Arbetet som Svenska kyrkan gör och
de värderingar som de står för är en viktig del i det svenska samhället.
Förutom arbetet med kyrkovalet har det under året förberetts för 2018 års val.
Medlemmarna fick rösta på sina kandidater som sedan nomineringskommittén
sammanställde. Listorna för riks- och landsting/region blev satta på
nomineringsstämman i oktober och flera har redan gått på kandidatutbildningar. Det är
med stolthet som jag kan konstatera att vi har en stark laguppställning inför valet 2018.
Våra styrelsemöten har under det gångna året varit förlagda i olika delar av vårt vackra
Västmanland och denna mötesstruktur blev en uppskattad och lyckad satsning. När det
gäller ekonomin så har den ekonomiska hanteringen digitaliserats och vi har även bytt
redovisningsfirma. Vi har lagt ned mycket tid och fokus på att få detta att fungera för att
få en hållbar och långsiktig ekonomihantering framöver.
Under året har vi lagt grunden för en lyckad valkampanj och nu sätter vi vår goda
planering för valet 2018 på dagordningen. Vi lämnar 2017 med höga ambitioner,
och valåret 2018 kan börja!

Anna Gunstad Bäckman
Distriktsstyrelsens ordförande

3

Distriktsstyrelsen
Härmed avger distriktsstyrelsen sin verksamhetsberättelse för 2017.
Distriktsstyrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar
Vice ordförande
Barbro Larsson, Sala
Ekonomiansvarig
Fredrik Melin, Västerås
vilka även har bildat arbetsutskottet (AU).
Ledamöter

Jenny Adolphson, Köping
Lina Johansson, Kungsör
Sören Mårtensson, Köping
Helena Norrby, Skinnskatteberg
Indi Persson, Västerås
Per Rostad, Västerås

Sekreterare för distriktsstyrelsen har varit Annsofi Tengsvall.
Distriktets kassör har varit Wivi Johansson 1/1-31/10 därefter Modern Ekonomi,
Västerås, Sara Väisänen.
Under året har distriktsstyrelsen haft 8 styrelsemöten samt 5 AU-möten.

Distriktsexpeditionen
Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distrikt har under året haft sin
expedition på Slottsgatan 6 i Västerås.
Bemanningen under året har bestått av Annsofi Tengsvall som efter 1/3 arbetat 75
procent på expeditionen. Petter Westlund, politisk sekreterare på landstinget har arbetat
två dagar i veckan som ombudsman för distriktet. Expeditionens öppettider var tisdtorsd kl 9-16.

Medlemssiffror (Medlemskap)
Kommunkrets
Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås
Västmanland

2017
(C, CK, CUF, CS)
41 (34,0,5,2)
15 (15,0,0,0)
56 (38,18,0,0)
96 (92,2,1,1)
129 (117,7,4,1)
24 (10,14,0,0)
252 (172,74,6,0)
28 (23,4,1,0)
22 (22,0,0,0)
295
(210,45,31,9)
958

2016
(C, CK, CUF, CS)
38 (33,0,4,1)
14 (13,0,1,0)
51 (34,16,1,0)
97 (94,1,1,1)
130 (121,7,1,1)
25 (9,16,0,0)
253 (168,79,6,0)
28 (22,4,2,0)
26 (24,0,2,0)
268
(174,43,43,8)
930
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Skillnad
+3
+1
+5
-1
-1
-1
-1
0
-4
+27
+28

Verksamhet
Distriktsstyrelsemöten i länet
Detta var året då distriktsstyrelsen började förlägga sina möten runt om i länet.
Först ut var Skinnskatteberg, i samband med distriktsstämman, i Norberg på nyuppförda
Elsa Anderssons konditori, i SVs lokaler i Köping och kommunhuset i Kungsör.
Kommundagarna i Göteborg 3-4 februari
Kommundagarna hölls på Clarion Hotel Post i Göteborg och programmet var fullspäckat.
En stor del av programmet handlade om valvinst 2018 som t ex Agenda 2025 som sätter
upp mål om ökad mångfald, jämställdhet, kvinnor och unga. Ledarskap i en orolig tid
stod också på programmet tillsammans med många intressanta seminarier.
Från Västmanland deltog: Lars Löfgren, Arboga, Hamse Omar, Fagersta, Anna Gunstad
Bäckman, Hallstahammar, Petter Westlund, Kungsör, Jenny Adolphson, Birgitta
Andersson och Sören Mårtensson från Köping, Christer Eriksson, Carola Gunnarsson,
Barbro Larsson och Anders Wigelsbo, Sala, Magnus Ekblad, Lars Kallsäby, Magnus
Nystedt, Vicki Skure-Eriksson och Eva-Lotta Svensson från Västerås och Annsofi
Tengsvall från distriktet.
Besök av Annie Lööf 3 mars
Västeråskretsen hade bjudit in Annie Lööf för att göra några företagsbesök. Först ut var
ICA Vallby där ägaren Daniel Özer visade sin butik och en intressant diskussion om jobb,
företagande och integration uppstod. Därefter gick turen till Kungsbyns Djurpark där
Henrik Ludvigsson visade runt bland lemurer och ormar. Besöket avslutades med ett
öppet möte för medlemmar och allmänhet där Annie svarade på frågor från de
församlade.

Annie Lööf hälsade på lemurerna i Kungsbyns Djurpark innan hon svarade på frågor från
medlemmar och allmänhet.
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Internationella kvinnodagen 8 mars
På den internationella kvinnodagen uppmärksammande Centerkvinnorna och
Centerpartiet i Västmanland en företagsam kvinna, entreprenören Tove Olsson, på Freja
barnmorskemottagning i Västerås. Tove Olsson driver en privat barnmorskemottagning
och är en förebild för kvinnors företagande som kämpar mot krångliga och byråkratiska
regelverk. Hon har lyckats förverkliga sin idé i Enköping men i Västerås är mottagningen
inte riktigt på plats på grund av ett motarbetande regelverk. Centerkvinnorna hoppas att
detta inspirerar Tove Olsson att fortsätta och att vi får se fler kvinnor som företagare.

Anna Gunstad Bäckman, Indi Persson och Birgitta Andersson
uppvaktar Tove Olsson, Freja barnmorskemottagning, med
tårta, blommor och diplom på internationella kvinnodagen.

Nomineringsstämma kyrkovalet Hedemora 11 mars
På nomineringsstämman i Hedemora togs listan till kyrkomötet för Västerås stift och
även alla listor till stiftsvalet. Karin Perers, Avesta, toppade även detta val listan. Från
Västmanland återfanns: Hans Andersson, Köping, Leif Angmo, Sala, Anna-Carin
Eriksson, Sala, Ulla-Britt Holmér, Sala, Elisabeth Pettersson, Sala, Per Rostad, Västerås,
Maj Strååt, Kungsör och Rita Wik, Kungsör.
Valet till stiftsfullmäktige är indelat i flera valkretsar i stiftet. Vårt distrikt är indelat i tre
valkretsar och toppnamnen för de listorna var: Domprosteriet (Västerås): Magnus
Nystedt. Södra Västmanland (Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar):
Hans Andersson, Köping. Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Sala): Ulla-Britt
Holmér, Sala.
Rickard Nordin Kungsör och Köping 22 mars
Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin besökte länet med ett första
stopp i Kungsör för besök på företaget Fastighetsklimat, som jobbar med
energieffektiviseringar och livslängd i värmesystem. I Kungsör besöktes även Kungsörs
Ridklubb och ridskola, som aktivt jobbar med miljöfrågor i sin verksamhet. Ridklubben
var bl a med i Agenda21 projekt Swett och Watt. Besöket avslutades med ett öppet
möte i Köping.
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Fr v Rickard Nordin, Lars Kallsäby, Madelene Fager och Annie Tesarz från Fastighetsklimat.

Distriktsstämma Skinnskatteberg 8 april
Distriktsstämman 2017 genomfördes i Skinnskattebergs Folkets Park. Ordförande på
stämman var Helena Norrby, Skinnskatteberg. Röstlängden fastställdes till 78 ombud,
dessutom fanns ytterligare flera medlemmar på plats.
Stämman inleddes med en film med en hälsning från Annie Lööf. Sedan höll stämmans
gäst, Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, ett anförande under temat ”Ett nytt ledarskap för Sverige och våra
landsbygder”. Därefter delades guldnålen ut, distriktets högsta utmärkelse, till Rolf
Andersson, Sillbo, Skinnskatteberg, för lång och lyckad politisk gärning.
På stämman, som var ett avstamp mot såväl kyrkoval som 2018 års val till riksdag och
landsting, togs regler om nomineringsprocess och val av nomineringskommitté. Till
nomineringskommitté valdes: Birgitta Andersson, Köping, sammankallande, Mattias
Björlestrand, Norberg, Gunnar Karlsson, Kungsör, Magnus Kindbom, Västerås, Agnes
Svedberg, CUF och Anders Wigelsbo, Sala.
Till ordförande omvaldes Anna Gunstad Bäckman på ett år liksom vice ordförande Barbro
Larsson.
På stämman behandlades fyra inkomna motioner: 1. Rätt till skälig tjänstepension, 2.
Observationsplatser som akutåtgärd med kommunsamarbete 3. Dags att ompröva
frågan kring religiösa friskolor och 4. Efter miljömålen. Efter behandling skickades
motionerna vidare till Partistämman.

Kristina Yngwe avtackas av Helena Norrby.

Anna Gunstad Bäckman delar ut guldnål
och diplom till Rolf Andersson, Sillbo.
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Centerkvinnornas vårkonferens 19 april
Centerkvinnorna bjöd in till en informationsträff angående pensioner. Ett ämne som
berör många och ett 25-tal intresserade kom och avnjöt en god laxmiddag innan
programmet startade. Sofia Jarl, ordförande i Centerkvinnorna, inledningstalade, Monica
Zettervall, pensionsexpert från Pensionsmyndigheten, kom och förklarade hur
pensionssystemet fungerar och svarade på frågor. Riksdagsledamot Solveig Zander,
sakkunnig inom pensions- och socialförsäkringsfrågor, svarade också på frågor.
Valvinstkonferens 22-23 april
Krets- och distriktsordförande, politiska sekreterare, ombudsmän och röstmålsansvariga
var inbjudna till konferens med temat Valvinst på Friends Quality Hotel. Bland annat fick
vi lyssna till Annika Arras, tidigare kampanjchef för Estniska reformpartiet. Vi fick även
information om röstmål, målgrupper, målinriktade kampanjer och delta i ett antal olika
seminarier.
Kick off 14 maj
Distriktets kick off för den nya styrelsen och kretsordföranden hölls på Lovisagården i
Västerås. Vi fick besök av Theresa Flatmo, oppositionspolitiker i Bräcke, som kryssade in
sig i kommunpolitiken med dunder och brak och ökade Centerpartiet med 11 procent.
Övrigt på agendan var valet 2018, kommunikationsstrategi, kretsarnas verksamhet och
styrelsen arbete.
Vårruset 1 juni
Ett glatt gäng vårrusare ställde upp i C-tröjor: Indi Persson, Lina Johansson, Heidi
Norstad Åkerman, Anna Gunstad Bäckman, Annsofi Tengsvall och från CUF: Agnes
Svedberg och Malin Svedberg. Alla tog sig runt de fem km i egen takt och träffades
sedan på distriktsexpeditionen för att avnjuta matkassen.
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Brunnby lantbrukardagar 5-6 juli
De trevliga och välbesökta Brunnbydagarna är en säker plats att träffa och prata med
väljare. Vi fanns på plats i monter i stortältet. Vår tävling som handlade om vatten blev
populär med många svar, då man kunde vinna en Sodastream. Vi som var där: Lars
Isaksson, Lars Wretlund, Per Rostad, Gunnar Karlsson, Magnus Ekblad, Magnus Nystedt,
Wivi Johansson, Hans Stergel, Birgitta Andersson, Monica Stolpe-Nordin, Karin Vikland,
Lars Kallsäby, Indi Persson, Ulrika Pettersson och Annsofi Tengsvall.

Blodomloppet 28 augusti
Vårt startfält till Blodomloppet utgjordes i år av: Eva Björk, Sven Björk, Gustaf Eriksson,
Eva-Lotta Svensson, Malin Svedberg och Annsofi Tengsvall. Alla gjorde en fin insats och
fick avnjuta picknicken i gröngräset.
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Kyrkoval 17 september
Totalt ökade valdeltagandet i kyrkovalet från 13 procent till 19 procent. Till Kyrkomötet
ökade Centerpartiet från 30 till 34 mandat, vilket bl a gjorde att Ulla-Britt Holmér, Sala,
kom in. Övriga från Västerås stift är: Karin Perers och Anders Åkerlund.
Trots drygt 3 000 fler röster blev det samma mandat som tidigare i Stiftsfullmäktige. I
södra valkretsen kryssade sig Maj Strååt förbi alla från sin 11:e plats. I norra valkretsen
tog man två mandat. I domprosteriet togs ett nytt mandat och Magnus Nystedt och
Ulrika Pettersson kryssade upp sig. Våra lokala företrädare i stiftsfullmäktige består av:
Maj Strååt, Kungsör, Magnus Nystedt, Västerås, Ulrika Pettersson, Västerås, Ulla-Britt
Holmér, Sala och Leif Angmo, Sala.
Till Kyrkofullmäktige var valdeltagande ojämnt med mycket högt på vissa ställen och
väldigt lågt på andra. Församlingar där vi ställde upp med egna listor: Kumla, Tärna,
Kila: från 9 till 7 mandat. Kungsör: från 13 till 11. Köping: från 6 till 5. Norberg: från 4
till 2. Sala, Norrby, Möklinta: 12 mandat som tidigare. Skinnskatteberg med Hed och
Gunnilbo: från 4 till 2. Sura-Ramnäs: från 5 till 2. Västerfärnebo-Fläckebo: från 5 till 9.
Västerås: från 4 till 5.

Stiftsfullmäktigekandidaterna Hans Andersson, Ulla-Britt Holmér och Magnus Nystedt.

Utbildningar under hösten
Vi gjorde en stor satsning på utbildningar under hösten. Politik-steg 1, Kommunal
budget-Hur gör man?, Styrelse- och föreningsarbete, Kommunikation-steg 1 och
Ledarskap-steg 1. Föreläsare var både interna och utifrån och deltagarantalet var bra.
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Partistämma i Malmö 28 september-1 oktober
Partistämman hölls denna gång i Malmö på Malmö Live. Partistämman är Centerpartiets
högsta beslutande organ där partistyrelse och partiledare ska väljas. Dessutom skulle
över 600 motioner och fyra politiska program debatteras fram under tre intensiva dagar.
Totalt består stämman av drygt 500 ombud från hela landet. Från länet deltog 13 ombud
totalt varav fem från distriktet. Från distriktet: Birgitta Andersson, Anna Gunstad
Bäckman, Lars Kallsäby, Barbro Larsson och Sanna Tällberg. Från kretsarna: Lars
Löfgren, Arboga, Marianne Avelin, Hallstahammar, Madelene Fager, Kungsör, Jenny
Adolphson, Köping, Mattias Björlestrand, Norberg, Carola Gunnarsson, Sala, Helena
Norrby, Skinnskatteberg och Magnus Ekblad, Västerås.
Nomineringsstämma och kommundag Sevalla bygdegård 7 oktober
Nomineringsarbetet startade i början av året. Under våren skedde förnominering av
kandidater till riksdags- och landstingsval. Nomineringsprocess och val av
nomineringskommitté togs på stämman i april. Därefter startade
nomineringskommitténs arbete bl a med intervjuer av toppkandidater. Under sommaren
skedde den rådgivande medlemsomröstningen och i augusti var nomineringskommitténs
förslag klart till slutnomineringsstämman. Till stämman för att fastställa valsedlarna till
riksdags- och landstingsvalet, deltog ca 90 ombud och Marita Ljung var ordförande.
Efter ett antal yrkanden kom stämman fram till att överst på riksdagslistan skulle Carola
Gunnarsson, Sala, stå, följt av Lars Kallsäby, Västerås och på tredje plats Sture
Johansson, Sala. Till riksdagslistan valdes 33 namn. Till landstingslistan valdes 23 namn
och toppades av Barbro Larsson, Sala, följd av Magnus Ekblad, Västerås och Hanna
Lostelius, Västerås.
Efter den goda lunchen som Cecilia Petterssons catering kom med tog Kommundagen
vid då partisekreterare, Michael Arthursson, talade om ett Nytt ledarskap för Sverige och
Helena Wilhelmsson, distriktsordförande i Örebro län talade kring hur man gör en lyckad
kampanj.
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Valplaneringsmöte 21 november
Distriktet bjöd in kretsarna till ett valplaneringsmöte på Lovisagården i Västerås. På
agendan stod: valorganisation, valplan, kretsarnas planering, länsprogrammet,
kandidatutbildningar, röstmål, målgrupper, stöd och samarbete.

60plus-mässa 22-23 november
Även detta år var vi på plats på 60plus-mässan på Bombardier arena i Västerås. Vår
monter bemannades av våra toppkandidater på båda listorna men även av andra
intresserade kandidater, kretsmedlemmar och kommunpolitiker. Intresset för mässan
har svalnat något de senaste åren men vår tävling där vinsten var ett presentkort på
Saluhallen Slakteriet drog folk och många bra samtal.

Röstmålsutbildning i målgruppsverktyg 23 november
Riksorganisationen erbjöd en fördjupad utbildning i målgruppsverktyget till
målgruppskartorna för kretsar och distriktet. Två från nästan varje krets, två från
distriktet och fem stycken från Sörmland var på plats i Regionhuset. Lisa Falk från
regionenheten höll i utbildningen.
Toppkandidatutbildning 8-10 december
Toppkandidaterna på båda listorna inbjöds av riksorganisationen till en utbildning med
fokus på kunskap kring politik, kommunikation, ledarskap och kampanjorganisation.
Målet var att efter utbildningen skulle de känna sig motiverade och redo för valrörelse.
Från länet deltog: Lars Kallsäby, Agnes Svedberg, Barbro Larsson och Magnus Ekblad
och dessutom Mikael Palmqvist.
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Kandidatträff 12 december
Vi avslutade året med en välbesökt och matnyttig träff för alla våra kandidater. Vi
startade kvällen med glögg och mingel, Anna Gunstad Bäckman hälsade välkomna och
presenterade Josefin Axefall, som gripande berättade om sin egen livsresa, att oavsett
motgångar kan man nå framgång. Vi fick en smaklig jultallrik från Petterssons i Utvreta
och avslutade med ”Varför Centerpartister vinner val” med Anna Gunstad Bäckman och
ombudsman Petter Westlund. Under kvällen kunde kandidaterna även prova
kampanjkläder och låta sig fotograferas. En liten goodiebag fick de med sig hem med
allehanda viktiga attiraljer för en lyckad valkampanj.
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Rapport Landstingsgruppen/Regiongruppen
Landstinget Västmanland har ombildats till Region Västmanland fr o m 1/1 2017.
Personal från Västmanlands kommuner och Landsting, VKL, och delar av Länsstyrelsens
personal har flyttat över till Region Västmanland. Regionstyrelsen har fått ett utökat
uppdrag vilket också märks på de beslut som regionstyrelsen nu hanterar. Beslut om
fördelning av projektmedel och investeringsbidrag från 1:1 anslaget är exempel på nya
beslutsområden.
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018–2029 och
avsiktsförklaring om finansiering av höjning av E18 bron över Strömsholms kanal är
andra exempel som nu hanterats av Region Västmanland. Den sistnämnda frågan
avvisade Centerpartiet.
Regiongruppens arbete under 2017 har som tidigare inriktats på att driva en tydlig
oppositionspolitik.
Tillsammans med övriga allianspartier har vi motat den röd-gröna majoriteten framför
oss. Det har märkts tydligt i den största frågan som har hanterats under året, ny
lokalförsörjningsplan för Västmanlands sjukhus, Västerås och framtagande av
beslutsunderlag om ett nytt akutsjukhus i Västerås. Centerpartiet har tillsammans med
övriga allianspartier ställt tydliga krav både på innehåll och ekonomi som nu finns med i
underlaget för beslut.
Den stora mängd reservationer och protokollsanteckningar som lagts visar också på att
vi inte är nöjda med den politik som majoriteten driver.
Några andra stora beslutsärenden som har hanterats under 2017 är:
Gemensamt trafikbolag med Region Örebro län
Strategi för digitalisering av regionens verksamheter
Regional digital agenda
Nytt miljöprogram där Centerpartiet bl a föreslog att livsmedel skulle få ett eget område,
ett förbud mot mikroplaster, mer förnybart i tanken och framtagande av en
trähusstrategi.
Nya lokaler ska byggas för Västmanlands sjukhus, Sala
Ny bassäng i Fagersta är klar
Ny palliativ enhet i Västerås är invigd.
Den nya regionorganisationen innebar att en strategisk regional beredning, SRB,
tillsattes för att underlätta samverkan mellan Region Västmanland och Västmanlands
kommuner. Carola Gunnarsson, Sala och Madelene Fager, Kungsör sitter som Crepresentanter i SRB.
Under året har vi lagt 3 C- motioner
Införa screening för pappadepression. Ej behandlad än.
Inför steg-1 utbildning för grundläggande psykoterapi! Bifall
Det är dags för en regional livsmedelsstrategi! Avslag/besvarad
och 3 alliansmotioner
En central avbokningsfunktion. Avslag
Skärp vårdgaranti för ökad tillgänglighet. Avslag
Inrätta ett barn- och ungdomspsykiatriskt centrum. Avslag
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Vi har även ställt 7 interpellationer under året
Finns politiskt ledarskap för Region Västmanlands roll i den regionala
utvecklingspolitiken?
Finns ekonomiska beräkningar för att uppfylla nationella riktlinjer?
Skälig tjänstepension – när då?
Hur lång tid ska ett röntgensvar ta?
En regional livsmedelsstrategi.
Framtida blodtappning i Västmanland.
Sjukresa vid permission i samband med sjukhusvård?
samt 2 nämndinitiativ
Politiskt ledarskap för en hållbar livsmedelsstrategi.
Alternativ på hur ambulansen kan avlastas från uppdraget som patienttransport mellan
olika sjukhus.
Regiongruppen har bestått av fullmäktigeledamöterna Birgitta Andersson, Barbro
Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson samt ersättarna Hamse Omar, Eleonor
Westlund, Kristina Östman och Anna-Lena Jansson. Kristina Östman, Västerås, valde att
avgå som ersättare i mars 2017 och efterträddes av Anna-Lena Jansson, Köping.
Petter Westlund har under året arbetat på heltid som politisk sekreterare och
ombudsman och är ett stort och viktigt stöd för hela gruppen.
Vi har under året haft åtta gruppmöten varav två telefonmöten. En alliansgemensam
endagskonferens hölls sedvanligt i maj för att tillsammans fastställa alliansens förslag till
region för 2018–2020.
Ett stort antal debattartiklar, både egna och alliansgemensamma, har synts i länets
media under 2017.
Regiongruppen har varit flitigt representerad både i länets media, på olika konferenser
som anordnats av Centerpartiet centralt, olika vårdorganisationer och inom vårt
regionsjukvårdsområde. Gruppens ledamöter har haft en mycket god närvaro på
regionfullmäktige, i beredningar och andra politiskt tillsatta organ. Ersättare har haft
möjlighet att delta på regionfullmäktiges sammanträden även när alla ordinarie
ledamöter har deltagit.
Gruppens arbete fortsätter med inriktningen att åter sitta i majoritet i Region
Västmanland efter valet 9 september 2018.
Jag vill till sist rikta ett varmt tack till Regiongruppen och till gruppens politiska
sekreterare för ett mycket gott arbete och ett stort engagemang under det gångna året.
För Centerpartiets landstingsgrupp
Birgitta Andersson, Regionråd i opposition.
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Rapport Centerkvinnorna
Under året har Centerkvinnornas aktiviteter legat på distriktsstyrelsen.
Årets verksamhet började med att dela ut blommor, tårta och diplom på internationella
kvinnodagen den 8 mars till entreprenören Tove Olsson, som driver Freja, en privat
barnmorskemottagning i Västerås. Centerkvinnorna hoppas att detta inspirerar Tove
Olsson att fortsätta och att vi får se fler kvinnor som företagare.
Till vårkonferensen bjöd Centerkvinnorna in till en informationsträff angående pensioner
på Kyrkbacksgården den 19 april. Ett ämne som berör många och ett 25-tal intresserade
kom och avnjöt en god laxmiddag innan programmet startade. Vid mötet deltog Sofia
Jarl, ordförande i Centerkvinnorna, Monica Zettervall, pensionsexpert från
Pensionsmyndigheten och riksdagsledamot Solveig Zander, sakkunnig inom pensionsoch socialförsäkringsfrågor, svarade på frågor från våra medlemmar.
Höstkonferensen uteblev på grund av arbete med kyrkovalet, nomineringar och
nomineringsstämma.
Distriktsstyrelsen beslutade att utnämna styrelseledamot Lina Johansson till ansvarig för
Centerkvinnorna i distriktet.
Distriktsstyrelsen
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Rapport från Centerpartiets Ungdomsförbund
Styrelse
Följande personer har under året ingått i styrelsen:
Agnes Svedberg
Nina Wiesner
Jersey Trân
Antonio Cortez Beltran
Sanna Tällberg
Amanda Strandh

ordförande sedan 2017-11-05, tidigare ledamot
ordförande 2017-03-19 till 2017-11-05, därefter ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot sedan 2017-11-05

Ordinarie årsstämma genomfördes den 19 mars 2017.
Extra årsstämma genomfördes den 5 november 2017.
Verksamhet
19/3 Årsstämman och konstituerande möte hölls. Då den ekonomiska berättelsen inte
var klar beslutades att den, revisionsberättelsen och styrelsens ansvarsfrihet skulle
beslutas om på en extra årsstämma.
25/5-27/5 Förbundsstämma – distriktet hade ej möjlighet att delta.
29/7 Nina hade möte med Amanda Söderberg nyanställd som verksamhetskoordinator i
Region Mitt. Förutsättningar för distriktet diskuterades, den nya tjänsten och planering
för extrastämman.
5/11 Extra årsstämma. Agnes Svedberg valdes till ny ordförande och Nina till
styrelseledamot. Amanda Strandh valdes också in som ny ledamot i styrelsen.
Sedan det extrainsatta årsmötet har vi haft flera aktiviteter och engagerat
medlemmarna att vara med och engagera sig i verksamheten. De aktiviteter distriktet
har hållit fram till årsstämman 2018 var:
7/11-17 Styrelseledamot Amanda Strandh höll i en värvning på Carlforsska skolan
7/12-17 Styrelseledamot Amanda Strandh höll i en värvning på Kunskapsgymnasiet i
Västerås vilket resulterade i 12 nya medlemmar.
13/12-17 Lussefika och internationell politik med vice ordförande Louise Grabo.
15/1-18 Medlemsträff med verksamhetsplanering och medlemsfika.
15/1-18 Styrelsemöte där Antonio, Sanna, Amanda, Jersey och Agnes närvarade.
24/2-18 Ny i CUF-kurs i samarbete med CUF Uppsala i Enköping
Medlemmar
Den 31 december 2017 hade distriktet 50 medlemmar varav 49 var mellan 6 och 25 år.
Den 31 december 2016 hade distriktet 60 medlemmar, samtliga mellan 6 och 25 år.
Ekonomi
Under året beslutade styrelsen att överlåta den ekonomiska hanteringen till C-distriktet
för att få en kontinuitet i hur ekonomin sköts.
Slutord
Vi har under verksamhetsåret främst fokuserat på att skapa en grund inför år 2018.
Styrelsen är nöjda med arbetet och har en tydlig plan inför den kommande valrörelsen.
Vi vill tacka Centerpartiet i Västmanland för gott samarbete och ett stort tack till våra
medlemmar – nya som gamla.
Nina Wiesner och Agnes Svedberg
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Rapport från Kommunala sektionen
Distriktets kommunala sektion har inte haft någon verksamhet under 2017.
Då flera har efterfrågat möten och distriktsstyrelsen anser det vara en viktig mötesplats
har man utsett Madelene Fager, Kungsör, till sammankallande.
En nystart kommer att ske under 2018 med förhoppning om att alla
kommunkretsar utser representanter och att dessa prioriterar sitt deltagande vid
sektionens möten.
Distriktsstyrelsen
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Svenska kyrkan/Västerås stift
Västerås stift, som är ett av tretton stift i landet, består av Västmanlands och Dalarnas
län.
I distriktet finns en kyrkopolitisk sektion bestående av de fyra ordinarie ledamöterna i
stiftsfullmäktige. Sektionen har under året deltagit i möten tillsammans med sektionen i
Dalarna.
I stiftets arbete i domkapitel, egendomsnämnd och stiftstyrelse har Centerpartiet
framträdande roller. Det beror till viss del på representationen från Dalarna, där
Centerpartiet av tradition har ett starkt fäste.
I stiftsfullmäktige har Centerpartiet ordförandeposten, i stiftstyrelsen posten som 2:e
vice ordförande och i egendomsnämnden ordförandeposten. Enligt kyrkoordningen är
biskopen ordförande i stiftstyrelsen, i Västerås stift är det biskop Mikael Mogren.
Egendomsnämnden förvaltar stiftets skogar, totalt c:a 55.000 ha. Marknadsvärdet är f.n
drygt 2.2 miljarder. Jordbruken är numera sålda till de som tidigare var arrendatorer.
Stiftjägmästare, skogvaktare och administrativ personal är till övervägande del
placerade i Hallstahammar.
Svenska kyrkan har förvaltat jord och skog i nästan tusen år. Det var och är meningen
att avkastningen från jord och skog ska gå till prästlöner och kyrklig verksamhet. Idag
har dock avkastningen från jord och skog ingen avgörande betydelse för stiftets och
församlingarnas verksamhet. Det är medlemsavgifterna som förmedlas av Skatteverket
som är den stora inkomstkällan.
Egendomsnämnden förvaltar också några fastigheter och har del i vindkraftverk i södra
Dalarna. I vindkraftföretaget Dalavind har Västerås stift den största aktieposten.
Vindkraften ger avkastning på investerade medel och passar väl in i stiftets miljöpolicy.
Stiftet har tidigare under en längre tid hyrt lokaler av Västerås pastorat för viss
administrativ personal. Hyreskontrakten är nu uppsagda. För att ersätta dessa lokaler
föreligger istället bygglov för en utbyggnad i vinkel med befintlig kanslibyggnad.
Byggstart 2017. Byggnadsarbetet följer tidsplanen och tillbyggnaden beräknas vara klar
för inflyttning 1 april 2018.
Centerpartiet arbetar medvetet och målinriktat för att rädda framtida verksamhet för de
mindre församlingarna på landsbygden. Det ekonomiska ansvaret för församlingarnas
kyrkor och övriga fastigheter ska i framtiden förvaltas av stiften.
I kyrkomötet som består av 251 ledamöter från hela landet, finns f.n tre personer som
representerar Centerpartiet från Västerås stift. Två personer från Dalarna och en från
Västmanland. Kyrkomötet är svenska kyrkans högsta beslutande organ som
sammanträder sammanlagt två veckor varje höst.
Valet 2017 blev en framgång för Centerpartiet, i första hand i Västerås och i stiftet. Det
ger större möjligheter att få gehör för Centerpartiets värderingar kommande
mandatperiod.
Lennart Kjellin
Kyrkopolitiska sektionen
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Rapport från Stiftelsen Lantmännens
tryckeriförening
Värdeutveckling för Stiftelsen Lantmännens Tryckeriförening
2017-12-31
Värde på obligationer
Anskaffningsvärde obligationer
Saldo konton
Utbetald ränta obligationer 2017
Utbetald ränta konto 2017
Värde Spax EU Infrastruktur
Anskaffningsvärde Spax
Värde Fonder
Anskaffningsvärde fonder
Utbetalningar och kostnader

12 330 760
12 615 706
1 126 225
589 532
737
1 023 000
1 111 000
3 589 284
3 500 000
106 996

Totala tillgångar

18 069 269

Ingående värde på tillgångarna 2017 var 17 839 716 och utgående värde var
18 069 269.
Under året 2017 har följande affärer gjorts:
Köp av fonder för totalt 3 500 000.
Inlösen av obligationer; Aries 1 000 000, Intrum 2 000 000, SAS 1 000 000, SPP
1 000 000, Danske Bank 3 000 000 och Stora Enso 2 000 000.
Köp av obligationer; Magnolia 1 000 000, Resurs Bank 2 000 000, SBB i Norden
1 000 000, Storebrand 2 000 000.
Andra kontohändelser under året som påverkat tillgångarna är BG-inbetalningar på
7 075, utbetalning till Centern Västmanland på 96 246 samt årsavgift för Guldeken på
3 675
Årsavkastning 2013-2017:
2013 + 7 %, 2014 + 6 %, 2015 + 3,65 %, 2016 + 3,45 % samt 2017 + 1,9 %. Totalt
22 % vilket ger en genomsnittlig årsavkastning på 4,40 %.
Styrelsen ser ut som följer:
Birgitta Andersson, ordförande
Ewa Helmrich-Wärmlöf, vice ordförande
Dan Edlund
Dag Ekendahl
Marie Wilén
Carola Gunnarsson
Marita Ljung
Birgitta Andersson, ordförande
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Resultat- och balansrapport
Utfall 2016
Intäkter
Partistöd och
medlemsavgifter
Bidrag landsting och stift
Kyrkoval intäkter
Stiftelsen bidrag
personalkostnad
Övriga intäkter
Utdelningar och räntor
Summa intäkter
Kostnader
Kurser och sammankomster
Stämmor
CUF
Kyrkogrupp
CK
Talespersoner
kampanjbidrag och valmtrl
Lokaler
Annonser
Porto Tele Kontor skrivare
Redovisningstjänster
Styrelse och revision
Övriga kostnader
Personal
Resor
Summa kostnader

Budget
2017

115 909
714 500

33 106
5 286
868 801
-

130 641
22 761
10 065
5 000
10 141
79 239
24 155
110 115
27 500
7 300
48 066
477 896
19 310
972 188

Utfall 2017

117 981
705 340
44 753

124 697
691 760
66 817

96 246
65 000
3 000
1 032 320

96 246
34 625
6 784
1 020 930

-

85 000
34 500
6 000
64 753
5 000
10 000
10 000
82 900
20 000
83 400
30 000
19 700
19 608
603 551
15 000
- 1 089 412

-

118 602
29 527
6 000
47 568
3 000
672
13 396
124 288
19 063
131 895
65 710
3 660
26 324
618 459
21 151

*

*
*
*

- 1 229 316

Resultat
103 387 57 092 - 208 386
* Not: Kompletterande information om bokslutet kommer på Distriktsstämman
Balansrapport 2017
Ingående
122 215
118 358
1 305 346

Utgående
161 051
118 439
1 264 543

1 545 918

1 544 033

Eget kapital
Skulder

Ingående
- 1 511 573
34 345

Utgående
- 1 303 188
- 240 845

S:a eget kapial och skulder

-

- 1 544 033

Fordringar
Värdepapper CK
Kassa och Bank
Summa tillgångar

1 545 918
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Revisionsrapport
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Slutord
Vi i styrelsen vill tacka alla som har bidragit till det gångna årets verksamhet och för
förtroendet att leda distriktets arbete. Året som gått har varit roligt, utmanande och
inspirerande. Det är mycket arbete och engagemang som ligger bakom vår verksamhet
och vi vill tacka för stödet från alla kretsar, avdelningar och inte att förglömma vårt stöd
från Regionkontoret. Vi vill också rikta ett stort tack till vår personal som på alla sätt
gjort det möjligt för Centerpartiet i Västmanland att genomföra sitt arbete under året.
Vi ser med tillförsikt fram emot valåret 2018 som ett år när vi tar ett nytt
riksdagsmandat och ett nytt ledarskap för skapa Västmanlands bästa närodlade politik.

Anna Gunstad Bäckman
ordförande

Barbro Larsson
vice ordförande

Fredrik Melin
kassör

Jenny Adolphson
ledamot

Helena Norrby
ledamot

Indi Persson
ledamot

Lina Johansson
ledamot

Sören Mårtensson
ledamot

Per Rostad
ledamot
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