Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för Sandvikens kommunkrets 2017
Kretsens arbete har skett i två forum, gruppmöten och kretsmöten. Målgruppen
för gruppmötena har varit de som haft uppdrag i kommunens styrelser och
nämnder. Kretsmötena har varit öppna för medlemmar och allmänhet.
Kretsstyrelsemötena har skett i samband med medlemsmöten.
Centerpartiet ingår i kommunens politiska majoritet. Centerpartiet har inte haft
representation i Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden,
Sandviken Energi och Sandvikenhus. Ett separat avsnitt i
verksamhetsberättelsen visar vilka som representerat oss med specifika
uppdrag. De ordinarie ledamöterna i respektive nämnd är adjungerade till
nämndernas beredningar.
Verksamhet
Kretsen har haft 9 kretsmöten. Under våren innehöll mötena olika teman medan
höstens möten primärt har handlat om hur vi ska driva våra frågor nästa
mandatperiod och vilka frågor som är mest prioriterade. Diskussionerna ligger till
grund för Centerpartiets valprogram. Gruppmötena har genomförts på måndagar
veckan innan kommunfullmäktige.
Kretsen har genomfört en politikerskola tillsammans med Ockelbo kommunkrets.
Politikerskolan bestod av 4 träffar samt en resa till riksdagen. Politikerskolan
leddes av Per-Ewert Ohlsson-Björk. 12 deltagare var anmälda till politikerskolan.
10 personer deltog. Kommunkretsen har genomfört två kampanjtillfällen,
nationaldagsfirandet samt Sandviken-dagarna.
Under 2017 hölls kyrkoval i Sandviken. Centerpartiet gick till val med egen lista i
Sandvikens pastorat. Centerpartiet tappade 4,42 % och två mandat, men ökade
med 78 röster. En delförklaring är minskat antal mandat i kyrkofullmäktige, två
nya partier som ställde upp samt (S) kraftiga mobilisering. Centerpartiet i
Sandviken har dock fått en ledamot i Uppsala Stiftsfullmäktige. Sandvikens
kommunkrets har inte ansvarat för valet i Ovansjö/Järbo. Där har Centerpartiet
funnits representerade på Ovansjö-Järbos samlingslista.
Under hösten har förnominering och medlemsomröstning inför kommunvalet
2018 genomförts. Nomineringskommittén har tagit fram förslag på valsedel till
kommunvalet till årsmötet.
Valsedlarna till riksdags- och regionvalet har antagits. Från Sandviken finns 6
kandidater med på riksdagslistan. Elin Larsson är den högst placerade på plats nr
6. På regionlistan finns 10 kandidater, varav Per-Ewert Ohlsson-Björk är högst
placerad på plats nr 3.
Vid slutet av 2017 slöts en överenskommelse mellan Centerpartiet i Sandviken
och Landsbygdspartiet oberoende i Sandviken om ett samgående inför valet
2018.
Centerrörelsen i Sandviken hade vid årets slut 116 medlemmar.
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Kretsstyrelsen
Kretsstyrelsen ansvarar för att organisera och samordna verksamheten för
Centerpartiet i Sandviken. I ansvaret ingår medlemsvård, rekrytering av nya
medlemmar, planering och genomförande av kampanjer och andra utåtriktade
aktiviteter. Dessutom sköta kommunikationen mellan förtroendevalda,
medlemmar och allmänheten. Kretsstyrelsen har under verksamhetsåret
genomfört 5 sammanträden.
Styrelsens sammansättning
Per-Ewert Ohlsson-Björk
Johnny Sandgren
Anton Haglund
Mia Eriksson
Elin Larsson
Maria Vestlund
Carl-Ewert Ohlsson
Agneta Lennartsson

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Kassör
Kassörsfunktionen har skötts externt av Berit Olsson
Sekreterare
Kretsstyrelsen har valt mötessekreterare vid respektive kretsmöte, men
genomgående skötts av Carl-Ewert Ohlsson
Revisorer
Erik Bergstrand
Ann-Christin Persson
Alice Högberg
Leif Karlsson
Valberedning
Valberedningen har bestått av:
Alvar Olsson,
Ann-Sofie Eriksson
Anton Haglund
Nomineringskommitté
Maria Vestlund
Erik Bergstrand
Elin Larsson

ordinarie
ordinarie
ersättare
ersättare

Sammankallande

Sammankallande
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Ekonomi
Kretsens inkomster under året blev 177 517 kr. Under året har 55 000 kr avsatts
till valfonden. Kretsens tillgångar uppgår till 678 781 kr. Detta innefattar dock
tillgångar reserverade för CUF med 98 549 kr. Utav kretsens totala tillgångar
uppgår valfonden till 376 088 kr.
Politiska uppdrag
Kommunalråd
Kommunfullmäktige

Carl-Ewert Ohlsson
Carl-Ewert Ohlsson
Maria Vestlund (gruppledare)
Veronica Wernersson (vice ordf)
Johnny Sandgren
Per-Ewert Ohlsson-Björk
Kommunstyrelsen
Carl-Ewert Ohlsson
Maria Vestlund
Arbetslivsnämnden
Richard Hainsworth
Kerstin Nyström-Hedvall
IFO-nämnden
Agneta Lennartsson
Anita Elsasdotter
Kunskapsnämnden
Per-Ewert Ohlsson-Björk
Per Brykt fr o m dec
Lars-Åke Strömberg t o m nov
Omsorgsnämnden
Veronica Wernersson
Anna-Greta Elfström-Ohlsson
Gästrikerådet
Carl-Ewert Ohlsson
Gästrike räddningstj
Per-Ewert Ohlsson-Björk
Gästrike Återvinnare Johnny Sandgren
Göransson Arena AB
Veronica Wernersson
Högbo Bruk AB
Mia Eriksson
Krisledningsnämnden Maria Vestlund
Carl-Ewert Ohlsson
Specialfastigheter AB Erik Bergstrand
Sandvik. Stadshus AB Johnny Sandgren
KS Utvecklingsutskott Carl-Ewert Ohlsson
Valberedningen
Maria Vestlund
Valnämnden
Britt-Marie Jonsson
Ann-Christin Persson
Gävle tingsrätt
Marianne Bergslund
Hovrätt Nedre Norrland Maria Forsberg
Förvaltningsrätten
Martin Eriksson
Stiftsfullmäktige
Agneta Lennartsson
Sandvikens Pastorats kyrkofullmäktige
Carl-Ewert Ohlsson
Agneta Lennartsson
Carl-Olof Larsson
Veronica Wernersson

omfattning 45 %
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ledamot
ersättare
ledamot
ersättare
ledamot
ersättare
ledamot
ersättare
ersättare
ledamot
ersättare
ersättare
ledamot
ersättare
ersättare
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
nämndeman
nämndeman
nämndeman
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
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Sandvikens Pastorats kyrkoråd
Carl-Ewert Ohlsson
Agneta Lennartsson
Sandvikens Pastorats Arbetsutskott
Carl-Ewert Ohlsson
Ovansjö-Järbos pastorats kyrkofullmäktige
Marianne Berglund
Kerstin Martinsson

vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Kretsstyrelsens slutord
Kretsstyrelsen har haft fokus på att vara framåtsyftande. Vi behöver kontinuerligt
förnya och förstärka vår politik. Hela kretsen behöver vara inkluderad för att vi
ska gå i takt och vara tydliga. Tydliga budskap som alla i kretsen delar kommer
att vara mycket viktigt speciellt under 2018 då det är ett valår.
Kretsens möten ska präglas av öppna diskussioner där alla får komma till tals.
Detta har varit viktigt för arbetet med valprogram och riktningen för kommande
mandatperiod. Kretsen behöver fortsätta arbeta i den andan och återkommande
bjuda in gäster. Vi behöver dock bli fler på kretsmötena och behöver alltjämt
jobba mer utåtriktat. Kretsen har haft svårt att få till några riktiga
kampanjtillfällen. Det beror dels på bristande samordning/planering samt få
aktiva. Centerpartiet i Sandviken ska vara en bred platsform för
samhällsengagemang.

Sandviken, 6 februari 2018

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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