Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan för Sandvikens kommunkrets 2018

Centerpartiets Kommunkrets har att företräda Centerpartiet Sandviken såväl inåt
i kommunen som utanför kommunens gränser. Ansvaret innebär att skapa en
positiv bild av såväl organisationen som de åsikter vi företräder. Kretsen har ett
samordningsansvar. Vilket också innefattar att vårda de medlemmar vi har samt
att aktivt rekrytera flera. Kretsen ställer krav på de politiska företrädarna såväl
som ger support.
Kretsmöten planeras enligt: 6 feb, 8 mars, 5 april, 3 maj, 14 juni, 6 aug, 13 aug,
20 aug, 27 aug, 3 sept. Dessa datum är preliminära och kan förändras under
året. Fler kommer att tillkomma. Utgångspunkten är att Centerpartiets alla
möten är politiska, en plattform för samhällsengagemang och öppen för alla som
delar våra värderingar eller är intresserade av oss. Kretsstyrelsen sammanträder
i samband med kretsmötena. 2018 är ett valår och kommer att kräva stort
engagemang. De utåtriktade aktiviteterna kommer att vara än viktigare och
kretsen ska genomföra kampanjer i alla kommundelar.
Mer utförlig planering kommer att återfinnas i valplaneringen. Valplan och
valprogram ska fastställas under våren. Valbudgeten är en viktig del i valplanen
och är därmed inte fastställd vid skrivande stund. Kretsen kommer därutöver
behöva genomföra utbildningsinsatser samt förebereda kandidaterna för
kommunvalet.
Underställt kretsen finns en fullmäktigegrupp som företräder partiet politiskt.
Den leds av partiets gruppledare. Gruppmötena sker på måndagar veckan innan
kommunfullmäktige. Till fullmäktigegruppens möten inbjuds i första hand alla
som har politiska uppdrag.
Funktioner kopplade till kretsstyrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Medlemsansvarig
Utbildningsansvarig
Valansvarig
Kampanjansvarig
Sekreterare
Kassör
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Övergripande mål 2018-2019
Mål 1
Synliggöra och få genomslag för Centerpartiets politik
Mål 2
Öka antalet mandat i kommunfullmäktige
Mål 3
Öka antalet medlemmar
Mål 4
Starta en CUF avdelning under året
Aktiviteter
Mål 1
Arbeta i fullmäktige, nämnder och styrelser utifrån de kommunala, de regionala
och de nationella programmen valprogrammen.
Kampanjer
Delta på debatter, seminarier etc.
Anordna kretsmöten, samtalsträffar, seminarier, debatter, utbildningar etc.
Debattartiklar och pressmeddelanden
Mål 2
Kampanjarbete
Genomföra valplanen
Utbilda och engagera sympatisörer och kandidater till kommunvalet
Mål 3
Genomföra kampanjer
Delta på debatter, seminarier etc.
Anordna öppna aktiviteter
Mål 4
Stötta ungdomar som är intresserad av Centerpartiet
Delta på debatter, seminarier etc.
Anordna öppna aktiviteter

Uppvärdering av aktiviteter
Mål 1
Verksamhetsberättelsen
Kommunala årsredovisningen
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Mål 2
Valresultat
Valanalys
Mål 3
Medlemsstatistik vid 2018 års slut
Verksamhetsberättelsen
Mål 4
Verksamhetsberättelsen

Sandviken, 6 februari 2018

Kretsstyrelsen

Per-Ewert Ohlsson-Björk
Ordförande

Johnny Sandgren
Vice ordförande

Mia Eriksson

Maria Vestlund

Anton Haglund

Carl-Ewert Ohlsson

Elin Larsson

Agneta Lennartsson
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