Centerrörelsen i Gävleborg
Valberedningens förslag till distriktsstämman 28 april 2018
Valberedningens uppgift har fullgjorts av Björn Brink, sammankallande, Erik Jensen, Maria
Vestlund, Berit Östlund, Lena Dufva samt Per-Olof Uhrus.
Valberedningen har i sitt uppdrag fokuserat på att utvärdera hur styrelsen fungerat som grupp
och med funktionsuppdragen. En ledamot har inför stämman avböjt omval.
Den kommande valrörelsen kommer att ställa höga krav på styrelsen och även till detta val
har riks och distriktet beslutat om att försöka genomföra en sammanhållen valrörelse. Därför
föreslår valberedningen en ledamot i styrelsen som framförallt har kunskaper i
kommunikation och sociala medier. Detta för att stärka upp kommunikation och
kampanjområdet ytterligare samt för att stärka kompetensen kring kommunikation och
kampanj i styrelsen som helhet. Vi ser det positivt för styrelsen att den föryngras då
Centerpartiet ökar andelsmässigt hos gruppen ungdomar som populäraste parti.
Valberedningen ser förslaget om en valanalysgrupp samt dess uppdrag som en naturlig
fortsättning på det arbete som organisation startat. Det är också viktigt för att kunna bli bättre
att vi utvärderar och lär av det arbete vi gör.

Arvoden och reseersättningar
1a) Ett totalt arvode att fördela 25.000kr till ordförande och vice ordförande med 15.000kr
resp 10.000kr.
1b) Sammanträdesarvode för presidieträffar/AU utgår med 400kr/sammanträde.
1c) Sammanträdesarvode utgår med 400kr/sammanträde med distriktsstyrelsen, valberedning
i likhet med tidigare beslut samt för sammanträden i samband med utövande av sitt
funktionsuppdrag enligt 1a.
1d) Arvode (á 400:-/träff) utgår också för uppdrag som utförs på av distriktsstyrlese eller
distriksstämma såsom valanalys, valplanering etc.
1e) Revisorsarvode utgår med 1.000kr/sammanträde.
1f) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i normalfallet, men kan i undantagsfall,
efter särskild prövning i distriktsstyrelsen, utgå med max 1.200kr/dag eller kväll. Intyg från
arbetsgivare om förlorad inkomst vid enskilt tillfälle skall kunna uppvisas.
1g) Reseersättning utgår enligt statlig norm alt 2:a klass järnväg, eller billigare om så erbjuds.
Bilersättning enligt skattefri ersättning/mil.
1h) Ersättning till ombud till Riks- och förbundsstämma utgår enligt beslut i distriktsstyrelsen.

Val av styrelse
2a) Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter. CUF, regionråd samt riksdagsman adjungeras.
2b) Centerkvinnorna utser tre ledamöter. (Vid denna punkt har endast ombud med
medlemskap i Centerkvinnorna rösträtt).
Ann-Helen Persson, Gävle (ov)
Elisabeth Johansson, Hanebo (ov)
Carina Olsson, Bergsjö (ov)
2c) Val av distriktsordförande för Centerkvinnodistriktet - Ann-Helen Persson, Gävle (ov)
Enbart Centerkvinnornarnas ombud har rösträtt enl ovanstående punkt).
2d) Val av distriktsordförande - Magnus Svensson, Söderala (ov)
2e) Val av vice distriktsordförande - Ann-Helen Persson, Gävle (ov)
2f) Val av övriga ledamöter:
Sören Görgård, Järvsö (ov)
Carl Ewert Ohlsson, Årsunda (ov)
Anton Stark, Hudiksvall (nv)

Val till C förtroenderåd
Ordinarie
Magnus Svensson (ov)
Ann-Helen Persson (ov)
Ersättare
Sören Görgård (ny)
Elisabeth Johansson (ov)

Val av revisorer
Ordinarie
Nils Westling, Bergvik (ov)
Per Erik Andersson, Segersta (ov)
Ersättare
Thorsten Åstrand, Ockelbo (ov)
Camilla Karlsson, Gnarp (ov)

Ombud till partistämman kvarstår till 2019 då det ej finns någon planerad stämma i år.

Val av 10 ombud till SV Gävleborgs årsstämma 2018 - en per krets
Nyval:
Lena Westling, Alfta
Omval:
Stig Engh, Nordanstig
Börje Lindgren, Hofors
Lars-Göran Larsson, Bollnäs
Jan-Eric Berger, Söderhamn
Agneta Lennartsson, Sandviken
Birgitta Åstrand, Ockelbo
Anne-Marie Eriksson, Hudiksvall
Maj-Britt Tönners, Ljusdal
Berit Östlund, Gävle

Val av valanalysgrupp för valet 2018
Bakgrund
Centerpartiet nationellt har under de senaste åren jobbat intensivt med att skapa goda
förutsättningar för att distrikt och kretsar under 2018 ska kunna bedriva den bästa valrörelsen
någonsin. Dessa valrörelser skall vara målgruppsfokuserade, röstmålsbaserad och
samtalsdrivna – att genomföra en sammanhållen valrörelse mellan olika nivåer har visat sig
bli viktigare och mer betydelsefullt för valresultat. Distrikt och kretsar i Gävleborg har följt
detta arbete och fått information vid ordförandeträffar och andra konferenser. Därför föreslår
valberedninge att distriktsstämman beslutar att tillsätta en valanalysgrupp för valet 2018 enligt
förslagen nedan.
Förslag till beslut
Distriktsstämman tillsätter en analysgrupp på distriktsstämman i april 2018 med följande
uppdrag.
1. Genomföra en eftervalsanalys som innefattar verksamheten inför och under valet 2018.
2. Analysera i vilken utsträckning distrikt och kretsar samt kandidater och kampanjaktiva
lyckats genomföra en valrörelse som var röstmålsbaserad, målgruppfokuserad och
samtalsdriven samt sammanhållen.
3. Intervjua samtliga toppkandidater i kommunerna och minst 6 regionkandidater och topp 5
riksdagslistan.
4. Intervjua personer med aktiva och ledande befattningar i valrörelsen såsom ombudsman,
styrelser, valledare osv.
5. Ge medlemmar möjlighet att delta i utvärdering.
6. Presentera sin utvärdering och sina slutsatser på en för kretsarna och distriktet gemensam
konferens i november/december 2018.

Sammansättning av analysgruppen
Olle Fack, Järvsö - sammankallande
Eiran Cooper, Gävle
Erik Jensen, Hudiksvall

Söderhamn den 15 april 2018
Björn Brink, sammankallande
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