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Information 
 
Datum: 11 februari 
Tid: 15:00 
Plats: Sv väst, Junogatan 7 

Alla medlemmar i Centerrörelsen har samma demokratiska rättigheter. Medlemsrättigheterna utgår 
från den krets där medlemmen är folkbokförd om medlemmen inte själv valt något annat. 
Medlemmar bosatta i utlandet ska ange i vilken krets medlemskapet ska registreras. 

Varje medlem i Centerrörelsen har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt inom Centerpartiet på 
samtliga avdelningsmöten inom sin avdelning, samtliga kretsmöten inom sin krets, sitt distrikts 
distriktsstämma samt på partistämman. 

Rösträtt på kretsens årsstämma och kretsens nomineringsstämma har de medlemmar i 
Centerrörelsen som är upptagna på mötets röstlängd.   
 
Röstlängden består av de medlemmar i Centerrörelsen som har sina medlemsrättigheter i kretsen 
och som löst medlemskap senast 30 dagar före det datum som kallelsen till mötet skickades. Vid 
ordinarie årsstämma har även den som var medlem den 31/12 föregående år rösträtt.  
 
Om en individ har flera medlemskap inom centerrörelsen har den ändå endast en röst 
 
Kallelsen till kretsårsmöte 
Kretsstämman ska hållas före februari månads utgång.  Minst åtta dagar före kretsstämman ska 
personlig kallelse sändas till alla medlemmar i kretsen. Kallelse ska innehålla tid, plats samt 
information om vilka ärenden som ska behandlas.  

Röstlängden  
De nya stadgarna har ändrat reglerna för rösträtt. Röstlängden består av de medlemmar i 
Centerrörelsen som har sina medlemsrättigheter i kretsen och som löst medlemskap senast 30 dagar 
före det datum som kallelsen till mötet skickades. Vid ordinarie årsstämma har även den som var 
medlem den 31/12 föregående år rösträtt. Om ni skickar kallelsen före årsskiftet ska alltså de som 
blivit medlemmar före 31/12 rösträtt, oavsett ”30-dagarsregeln”. 
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Föredragningslista för Nomineringsstämma 

1. Stämman öppnas 
2. Val av mötesfunktionärer 

a. Mötesordförande 
b. Vice mötesordförande 
c. Sekreterare 
d. Val av två protokolljusterare 
e. Val av två rösträknare 

3. Godkännande av kallelsen 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Redogörelse från nomineringskommittén 
7. Beslut om kryssens betydelse efter valet (Se förklaring) 
8. Beslut om antalet valsedlar 
9. Beslut om identifieringsuppgifter på valsedlarna 
10. Fastställande av kandidatförsäkran 
11. Beslut om antal kandidater på kommunlistan 
12. Presentation av kommunkandidater  
13. Fastställande av valsedel/valsedlar inför kommunvalet 
14. Beslut om hantering av avhopp från listan (Se förklaring) 
15. Information om valarbetet  
16. Vid stämman väckta frågor 
17. Stämman avslutas 

 
 
Förklaring på punkt 7 
I den nya arbetsordningen framgår att ett beslut fattas om kryssens betydelse vid fördelning av 
uppdrag i nämnder och styrelser efter valet. Vem är partiets kommunalrådskandidat och 
gruppledarkandidat? Är det listan eller kryss som avgör  
 
Förklaring på punkt 13 
Hur hanteras avhopp/ej inlämnad kandidatförsäkringar, från kommunlistan. Flyttas kandidaterna ett 
steg uppåt med automatiskt? Får kretsstyrelsen komplettera med nya kandidater om avhopp sker? 
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Nomineringsförfarandet 

Nomineringsförfarande har gått till enligt de nomineringsregler som fastställdes på årsmötet 12 
februari 2017 
 
Förnomineringen 
Förnomineringen startades 24 maj 2017, då gick det att börja förnominera personer enbart via vår 
hemsida, i mitten på september så skickades det ut information till alla medlemmar hur man kunde 
förnominera via vanlig post och på vår hemsida, förnomineringen avslutades 15 november. Totalt så 
fick vi in 49 förslag. 
 
Bekräftelse 
Efter att förnomineringen var avslutat så skickades det ut information till alla kandidater som hade 
förnominerats om att de skulle bekräfta om de vill stå med på valsedeln samt att de skulle skriva på 
en kandidatförsäkran, detta skickades ut 17 november 2017 till alla som hade förnominerats. Totalt 
fick vi in 21 bekräftelser. Sista dag för att skicka in sin bekräftelse var 27 november 2017. 
 
Rådgivande medlemsomröstning 
Information, regler samt röstningsblankett skickades ut till alla medlemmar 19 december 2017. 
Den digitala röstningen startades 20 december, då skickades ett personligt lösenord ut till alla som 
hade en registrerade e-post i vårt medlemssystem. Den rådgivande medlemsomröstningen 
avslutades 15 januari 2018.  
Totalt fick vi in röster från 38 personer. 17 personer hade skickat in sin röstningsblankett via post och 
21 personer hade röstat elektroniskt vi vår hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handlingar till kretsårsmötet 
Centerpartiet i Uddevalla 

Sida 5 av 21 

 
Föredragningslista för kretsårsmöte  

1. Mötet öppnas 
2. Val av mötesfunktionärer 

a. Mötesordföranden 
b. Sekreterare 
c. Val av två protokolljusterare 
d. Val av två rösträknare 
e. pressreferent för mötet  

3. Godkännande av kallelsen 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Föredragande av verksamhetsberättelsen för 2017 
7. Revisorernas berättelse 
8. Föredragande och Fastställande av resultat och balansräkning 

för 2017 
9. Beslut ang. kretsen vinst/förlust för  

2017 enligt föredragen balansräkning 
10. Fastställande av budget för 2018 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Fastställande av verksamhetsplan för 2018 
13. Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen 
14. Val av ordförande 
15. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
16. Val av ombud till distriktsstämman 
17. Val av ombud till regionsstämman 
18. Val av ombud till partistämman 
19. Val av revisorer samt ersättare 
20. Val av sammankallande och övriga  

ledamöter i valberedningen 
21. Behandling av motioner 

a) Motion angående medlemsomröstningen (Bilaga 4) 
22. Information från kretsstyrelsen 

a) Policy gällande Centerrörelsens verksamhet: Centerpartiets verksamhet ska vara trygg 
och fri från trakasserier (Bilaga 1) 
b) Nya stadgar och arbetsordning (Bilaga 2) 
c) Kommunikationsregler för Centerpartiet i Uddevalla (Bilaga 3) 

23. Vid mötet väckta frågor 
24. Mötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse för 2017 

Medlemmar 
Vi har under året fått in några nya medlemmar. Vi har under året arrangerat 2 stycken medlemskvällar för nya 
medlemmar och även för de som har haft funderingar på att bli politisk aktiva. Vi har ökat medlemsantalet med 8 nya 
medlemmar och 4 medlemmar har valt att sluta. 
 
Antalet medlemmar 2017-01-01  

Centerpartiet  90 medlemmar  
Centerkvinnorna 0 medlemmar  
Centerstudenter 2 medlemmar  
Centerpartiets Ungdomsförbund 12 medlemmar  
Totalt antal medlemmar 104 medlemmar  

 
Antal medlemmar 2017-12-31 

Centerpartiet  98 medlemmar 8 nya medlemmar 
Centerkvinnorna 1 medlemmar 1 ny medlem 
Centerstudenter 3 medlemmar 1 ny medlem 
Centerpartiets Ungdomsförbund 20 medlemmar 8 nya medlemmar 
Totalt antal medlemmar 122 medlemmar 18 nya medlemmar 

 

Styrelsen och Valkommittén 
Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten under 2017. Vi har haft våra möten i vår lokal på 
Junogatan 3 samt på I17 Vuxenutbildningen. Styrelsen har tagit fram kommunikationsregler för 
Centerpartiet i Uddevalla. (Se bilaga 3) 
 
Camilla Olsson och Elving Andersson har varit representerade i Alliansstyrelsen som har träffats de 
dagar som vi har haft gruppmöten inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
Kretsstyrelsen fungerar även som valkommitté inför kommunvalet 2018. Arbetet under hösten har 
handlat om att ta fram vallistor, vi har genomfört förnomineringen där det kom in 49 förslag på 
personer, när förnomineringen var avslutat så skickades det ut information till alla som var 
förnominerade där det skulle tacka ja eller nej till att stå med på vallistan tillkommunvalet 2018 utav 
49 personer så var det 21personer som valde att kandidera till kommunvalet 2018 

Gruppmöten och medlemsmöten 
Gruppmöten har hållits två gånger i månaden under våren och underhösten har vi haft möte 3 
gånger i månaden med olika teman. Vi har haft våra gruppmöte dels inför kommunstyrelsens 
sammanträden och dels inför kommunfullmäktige. Gruppmötena inför KS har fokuserat på aktuella 
kommunala frågor medan mötena inför KF varit mer allmänna medlemsmöten. 

Glädjande nog har antalet deltagare på våra möten succesivt ökat under året. Mötena är öppna för 
alla medlemmar och de som har förtroendeuppdrag har närvaroskyldighet.  

Några gånger har vi också haft gemensamma informationer tillsammans med övriga allianspartier. 
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Vi har även haft besök av olika personer på vår gruppmöte bl.a. Kristina Jonäng som har pratat om 
vad som händer i regionen, vi har haft besök av Ulrika Carlsson som är Utbildningspolitisk talesperson 
från regionen, Uddevallahems VD Thomas Aebeloe, detta är några av de personer som har besökt oss 
under året 

Kyrkovalet 
I år var det kyrkoval till kyrkomötet fick Centerpartiet 11,87% i vårat stift och till stiftsfullmäktige fick 
Centerpartiet 15,18% av rösterna i norra Bohuslän och Uddevalla valkrets och till kyrkofullmäktige så 
ställde vi upp med Församlingens väl och fick 29,23% av rösterna i Uddevalla pastorat. Vi fick in några 
av våra medlemmar som är representerade till kyrkofullmäktige 

 Maud Hagelberg 
 Henry Bäckström 
 Katarina Rydberg 
 Morgan Lindskog 
 Bertil Sköldh 

Det gick väldigt bra för centerpartiet i kyrkovalet 2017, vi fick många röster överlag i hela landet 
vilket är positivt. Henry Bäckström drev valarbetet i vår krets och gjorde ett bra arbete. 

Hemsidan och Connect 
Under året så har vi ändrat hemsidesystem och utseende på vår hemsida. Vi har en bra och väl 
uppdaterad hemsida. Pierre Markström sköter kretsens hemsida.  
Vår hemsida har i snitt 15 besökare/dag och under 2017 har vi endast 2 dagar med inga besökare.. Vi 
har idag möjlighet att kunna skapa enkäter, formulär och undersökningar på vår hemsida. I år 
skapade vi ett formulär där det gick att förnominera via vår hemsida, vilket funkade bra och säkert. Vi 
har även testat att ha den rådgivande medlemsomröstningen vi hemsidan vilket också har fungerat 
bra och säkert. 
 
Vi har även fått ett nytt intranät som heter Connect. Det går idag att skapa grupper i intranätet. Vi 
har idag två grupper i vårt intranät, en grupp för kretsstyrelsen, där enbart styrelsemedlemmarna 
finns med och det är en sluten grupp sen har vi en öppen grupp som heter Centerpartiet Uddevalla 
där alla medlemmar är välkomna till. Vi är idag 18 medlemmar i den gruppen. I  gruppen finns en 
kalender, ett dokumentarkiv där vi lägger upp dokument som berör alla medlemmar samt att det 
finns möjlighet att kunna föra diskussioner mellan mötena. Vi har vart dåliga på att använda 
intranätet, vi har inte hitta någon bra rutin på hur vi ska använda vårt intranät, men styrelsen jobbar 
på det. I början på året hade vi en genomgång om hur intranätet fungerade sen hade distriktet 
(Fyrbodal) en utbildning i hur Connect fungerar, där var Elving Andersson representerad vår kretsen. 
 

Vi har även ett Instagram konto där vi har lagt upp lite bilder, vi har idag 47 följare, vi kommer att bli 
mer aktiva där också. Vi har bestämt att vi ska satsa på vår hemsida, Facebook och Instagram, dessa 
social medier kommer vi att satsa på. Det som vi publicerar på Facebook och Instagram syns på vår 
hemsida. 
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Utbildningar och Arrangemang  

Datum Aktivitet 
20 januari Delade vi ut Guldklövern till Mötesplatsen på Dalaberg 
26 januari Arrangerade vi en medlemskväll för nya medlemmar 
28 januari Vi deltog på regionråd i Borås 
Februari Genomgång av Connect 
12 februari Hade vi vårt årsmöte med sedvanliga årsmötes förhandlingar 
28 februari Studiecirkel med temat Utan invandring stannar Sverige. Med 

utgångspunkt i vad invandringen ur ett historiskt perspektiv har 
betytt för Sverige – för arbetskraft, kunskap, entreprenörskap, 
mångfald och globalisering och vi får möjligheten att blicka framåt 
och dra egna slutsatser. Blev tyvärr inställt pga. för få anmälda, 
var även inplanerat 14 mars och 28 mars 

1 mars Studiecirkel med temat Nyfiken på politik. Vid tre tillfällen fick vi en 
inblick i hur det är att vara politiskt engagerad och hur de politiskt 
styrda verksamheterna på kommunal, regional och riksnivå 
fungerar. (Var även inplanerat 15 mars och 20 mars) 

18 mars Var vi 6 ombud från kretsen som deltog på distriktsstämman i 
Färgelanda 

22-23 april Vi var representerade på krets- och distriktsordförandekonferens i 
Stockholm under våren där det var fokus på valet 2018, det var 
diskussioner om röstmål och målgrupper. Pierre Markström 
representerade kretsen. 

23 maj Vi har även deltagit på Dalabergsdagen under våren, där vi delade 
ut information och pratade politik. 

20 augusti Gick vi med i Pridetåget i Uddevalla 
16 september Deltog vi på matjordensdag 
29 september – 1 oktober Vi hade ett ombud på partistämman i Malmö. Vårt ombud var 

Torsten Torstensson. Han hade även skickat in en motion som 
behandlades på partistämman 

19 oktober Medlemskväll för nya medlemmar 
20 november Arrangerade vi ett seminarium på Bohusläns museum med temat 

”Bygga i trä” 
25 november Vi var 6 ombud med på distriktets nomineringsstämma på 

Ljungskile folkhögskola  
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Ekonomi 
Se balans och resultaträkningen och budget. 

Motioner och insändare 
Under året så har vi lämnat in en del 
motioner till kommunfullmäktige och 
även skrivit en del debattartiklar som 
bl.a. har synts i Bohusläningen och 
tidningen Land. Alla motioner och 
debattartiklar har  även lagts upp på vår 
hemsida. 
 

Styrelse och funktionärer 

Styrelsen för 2017 bestod av 
Ordförande: Anna-Malin Björk Joelsson 
Vice ordförande: Stig Olsson 
Kassör: Ingela Åkesson 
Sekreterare: Camilla Olsson 
Ledamot: Torsten Torstensson 
Ledamot: Hosam Waarie 
Ledamot: Pierre Markström 
Ledamot: Willy Magnusson 
Ledamot: Mikael Bjuhr 
Adjungerad: Elving Andersson 

Ombud till distriktsstämman 
Anna-Malin Björk Joelsson 
Stig Olsson 
Pierre Markström 
Elving Andersson 
Mikael Bjuhr 
Camilla Olsson 
Ingela Åkesson (Ersättare) 
 
Ombud till regionstämman 
Anna-Malin Björk Joelsson 
Elving Andersson 
Camilla Olsson (Ersättare) 
Torsten Torstensson (Ersättare) 
 
Ombud till partistämman 
Anna-Malin Björk Joelsson 
Stig Olsson (ersättare) 

Torsten Torstensson reprsenterade kretsen på partistämman i och med att varken Anna-Malin Björk 
Joelsson och Stig Olsson inte kunde delta. 

Följande motioner 
har vi skrivit under 
2017.

Bygga i trä

Antibiotika fria köttprodukter

Huskurage-räddar liv och 
förebygger våld

Hot, risker och säkerhet

Program för att förhindra 
självmord bland barn och unga



Handlingar till kretsårsmötet 
Centerpartiet i Uddevalla 

Sida 10 av 21 

Övriga Funktionärer 

 
Styrelsen tackar alla medlemmar och funktionärer för att bra arbete under 2017. 
 

 

Anna-Malin Björk Joelsson 
Ordförande 

 Stig Olsson 
Vice ordförande 

 
 
 

  

Ingela Åkesson 
Kassör 
 

 Camilla Olsson 
Sekreterare 

 
 

  

Pierre Markström 
ledamot 
 

 Willy Magnusson 
Ledamot 

 
 

  

Torsten Torstensson 
Ledamot 
 

 Mikael Bjuhr 
Ledamot 

 
 

  

Hosam Waarie 
Ledamot 

  

 
 

Valberedningen
•Elving Andersson 
(Sammankallande)

•Erik Olsson
•Bertil Sköldh

Revisorer
•Anita Olsson
•Erik Olsson

•Bertil Sköldh 
(Ersättare)

Hemsida och Sociala 
medier
•Pierre Markström 
(hemsida, Instagram 
och Facebook)

•Anna-Malin Björk 
Joelsson (Facebook)

•Elving Andersson
(Facebook)

Gruppledare

•Elving Andersson
•Camilla Olsson
(Vice Gruppledare)
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Förslag på budget för 2018 

Intäkter      
Aktivitet Antal Styckpris Rörligt pris Fast pris Summa 
Ingående balans         269 414,00 kr    269 414,00 kr  
Partistöd        58 500,00 kr      58 500,00 kr  
Medlemsavgifter 125   100,00 kr           12 500,00 kr        12 500,00 kr  
Övriga intäkter             3 000,00 kr         3 000,00 kr  
Summa           343 414,00 kr  
       
Utgifter      

Aktivitet Antal 
 
Styckpris   Rörligt kostnad   Fast kostnad   Summa  

Styrelsen             5 000,00 kr        5 000,00 kr  
Distriktsstämma 6   150,00 kr               900,00 kr            900,00 kr  
Möten             2 500,00 kr        2 500,00 kr  
Övriga möten             1 000,00 kr         1 000,00 kr  
Lokalhyra             9 000,00 kr        9 000,00 kr  
Reklam och information          5 000,00 kr        5 000,00 kr  
Gåvor 10   200,00 kr            2 000,00 kr          2 000,00 kr  
Förbrukningsmaterial          4 000,00 kr        4 000,00 kr  
Utbildning och Arrangemang              30 000,00 kr        30 000,00 kr  
Medlemsinformation             3 000,00 kr         3 000,00 kr  
Bankkostnader                  850,00 kr             850,00 kr  
Föreningsavgifter          4 500,00 kr        4 500,00 kr  
Medlemsavgift Fyrbodal 125     35,00 kr          4 375,00 kr        4 375,00 kr  
Valet 2018       210 000,00 kr  
Summa           282 125,00 kr  
       
     Intäkter   343 414,00 kr  
     Utgifter   282 125,00 kr  
     Vinst/förlust     61 289,00 kr  
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Förslag på verksamhetsplan för 2018 

Aktivitet Datum Plats Ansvarig Övrigt 
Gruppmöte 8 januari I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Gruppmöte 29 januari I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
Studiecirkel Februari  Kretsstyrelsen Förslag på tema 
Kretsårsmöte 11 Februari Sv Väst, Junogatan 7 Kretsstyrelsen  
Nomineringsstämma 11 Februari Sv Väst, Junogatan 7 Kretsstyrelsen  
Gruppmöte 12 februari I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Gruppmöte 26 februari I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
Valkampanj Mars  Valkommittén  
Gruppmöte 12 mars I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Distriktsstämma 24 mars Grebbestads FHS Fyrbodals distrikt  
Valledarutbildning 23-24 mars Stockholm Riksorganisationen  
Gruppmöte 26 mars I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
Valkampanj April  Valkommittén  
Seminarium April  Kretsstyrelsen Förslag på tema 
Gruppmöte 9 april I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Toppkandidatutbildning  20-21 april Riksorganisationen  Kommunvalet 
Gruppmöte 23 april I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
Valkampanj Maj  Valkommittén  
Dalabergsdagen Maj Dalaberg centrum Valkommittén  
Regionstämma 5 maj  Regionen  
Gruppmöte 14 maj I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Gruppmöte 28 maj I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
Familjedag Juni  Kretsstyrelsen  Förslag på tema 
Valkampanj Juni  Valkommittén  
Gruppmöte 11 juni I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Gruppmöte 18 juni I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
Gruppmöte 27 augusti I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Valkampanj September  Valkommittén  
Bondensdag 1-2 September Backamo Kretsstyrelsen  
Val dagen 9 september  Valkommittén  
Gruppmöte 10 september I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Gruppmöte 24 september I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
Guldklövern Oktober  Kretsstyrelsen  
Gruppmöte 8 oktober I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Gruppmöte 29 oktober I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
Seminarium November  Kretsstyrelsen Förslag på tema 
Gruppmöte 12 november I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Gruppmöte 26 november I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
Julavslutning December  Kretsstyrelsen  
Gruppmöte 10 december I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KF 
Gruppmöte 17 december I17 Vuxenutbildningen Gruppledaren Inför KS 
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Förutom planerade aktiviteter och utbildningar, kommer vi under våra gruppmöten på måndagar 
skaffa oss kunskap om kommunala verksamheter samt ämnen som är av intresse för oss. Styrelsen 
tar tacksamt emot förslag från medlemmarna om intressanta ämnen. Datum till de olika 
arrangemangen kommer att läggas upp i Connect och på vår hemsida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Styrelsen kommer att ha 
sammanträden 
kontinuerligt

•Driva och marknadsföra vår 
politik internt och externt 

Styrelsen

•Valkommittén kommer att 
ha sammanträden 
kontinuerligt

•Valkommittén kommer att 
fortsätta med det löpande 
arbetet och planering inför 
valet 2018

Valkommittén

•Distriktet erbjuder 
utbildningar och arrangemang

Distriktet

•Vi fortsätter med att utveckla 
och uppdatera vår hemsida

•Vara aktiva på facebook och 
Instagram

Hemsidan och 
socialamedier

•Skriva debbatt artiklar
•Skriver och skickar in 

motioner
•Kommunfullmäktigegruppen 

ska kontinuerligt ha möten
•Driver vår politik i nämnder

och i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktig
egruppen

•Vi ska jobba mer med 
utåtriktade aktiviteter

•Vi ska synas mer
•Vi ska öka vårt medlemsantal 

10%
•Vi ska behålla våra 

medlemmar

Mål

•Vi ska använda Connect mer i 
det interna arbetet och 
informationsflödet

•Arbeta med att alla våra 
aktiva medlemmar ska ha ett 
eget konto till Connect 

Connect

•Vi ska sträva efter att anordna 
studiecirklar och seminarier 
med olika teman

•Vi ska sträva efter att utbilda 
våra medlemmar

• Ha aktiviteter om lockar våra 
medlemmar

Utbildning och 
Arrangemang
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Valberedningens förslag till årsmötet 2018 
Presidium för mötet 
Ordförande: Tage Nolstedt 
Sekreterare: Pierre Markström 

Styrelse 2018 
Förslag på 11 st. ordinarie ledamöter. 

Ordförande: Anna-Malin Björk Joelsson, omval 
Vice Ordförande: Stig Olsson, omval 
Kassör: Ulf Teghammar, nyval  
Sekreterare: Pierre Markström, omval (ansvarig för medlemsregister och hemsida) 
Ledamot: Camilla Olsson, omval 
Ledamot: Willy Magnusson, omval 
Ledamot: Torsten Torstensson, omval  
Ledamot: Hosam Warrie, omval 
Ledamot: Marie Pettersson, nyval 
Ledamot: Morgan Lindskog, nyval 
Ledamot: Henry Bäckström, nyval 
Elving Andersson, adjungerad 

Ombud till distriktsstämman (24 mars) 
Anna-Malin Björk Joelsson 
Elving Andersson 
Pierre Markström 
Morgan Lindskog 

Ersättare 
Hosam Warrie 
Ulf Teghammar 
Nina Andersson 

Ombud till regionstämman 
Anna-Malin Björk Joelsson 
Elving Andersson 

Ersättare 
Camilla Olsson 
Torsten Torstensson 

Ombud förbundsstämman 
Anna-Malin Björk Joelsson 

Ersättare 
Torsten Torstensson 

Revisorer 
Erik Olsson 
Anita Olsson 

Ersättare 
Bertil Sköldh 
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Policy gällande Centerpartiets verksamhet  
Policyn antagen av Centerpartiets partistyrelse den 15 december 2017.  
 

Centerpartiets verksamhet ska vara trygg och fri från trakasserier  

Centerpartiets verksamhet ska vara trygg för alla. Den ska vara fri från sexuella trakasserier och 
trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.   

Varje medlem har genom sitt medlemskap i centerrörelsen tagit ställning för våra grundläggande 
värderingar om alla människors lika rätt och värde. I det ligger även ett personligt åtagande att agera 
i enlighet med detta och därmed inte själv kränka eller trakassera någon. Medlemskapet innebär 
också ett ansvar för organisationen och därmed ett ansvar att säga ifrån om någon agerar på ett sätt 
som bryter med våra grundläggande värderingar. Var och en har alltid sitt initiativ och därmed en 
förmåga att ta ansvar för partiets organisationskultur.  

För trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling gäller nolltolerans inom 
Centerrörelsen. Om detta ändå sker har organisationen som sådan också ett ansvar att agera för att 
få ett slut på det. För organisationens del gäller samma principer som i arbetslivet; agera snabbt, 
diskret och försök utreda vad som har hänt.   

Det är nödvändigt att bryta tysthetskulturen kring dessa frågor. Många utsatta vågar inte berätta 
med rädsla för konsekvenser det kan få när det gäller risk för att ens positioner försämras eller rädsla 
för att det skulle skada organisationen. För att komma tillrätta med sexuella trakasserier och andra 
trakasserier är det viktigt att prata om det, ta frågan på allvar och agera med kraft mot den som 
utsätter andra för det. Riksorganisationen erbjuder en möjlighet att anonymt anmäla 
missförhållanden, en s.k. visselblåsarfunktion.   

Ansvarsfrågan Ansvaret för att säkerställa denna policy åvilar den del av organisationen som ansvarar 
för berörd verksamhet, det vill säga samma princip som för övriga ansvarsområden.  
Det innebär att för verksamhet och möten på   
• kommunal nivå ansvarar Kretsstyrelsen  
• regional nivå ansvarar Distriktsstyrelsen  
• nationell nivå ansvarar Partistyrelsen och riksorganisationen.   

Enligt samma princip ansvarar syskonorganisationerna för verksamhet och möten inom respektive 
organisation.   

Om kretsstyrelse, distriktsstyrelse eller syskonorganisations riksorganisation så begär kan 
Centerpartiets riksorganisation bistå med stöd och råd till den som ansvarar för verksamheten. 
Riksorganisationen har därtill ett ansvar för att följa upp de anmälningar som lämnas till 
Riksorganisationen, till exempel via visselblåsarfunktionen, och säkerställa att de blir hanterade och 
att berörd del av organisationen agerar. Rutin för hantering av ärenden ska tas fram.  

Förtroendevalda har ett särskilt ansvar att i alla sammanhang med sitt ledarskap föregå med gott 
exempel, både internt och externt, i vår verksamhet såväl som utanför vår verksamhet, i debatter 
och utbyten med meningsmotståndare och även i sociala medier.    
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För anställda har arbetsgivaren alltid ett särskilt ansvar. Även om detta ansvar formellt inte åligger 
Centerpartiet för de politiska tjänstemän, t.ex. politiska sekreterare i kommuner och landsting, som 
formellt är anställda av kommun eller landsting, har Centerpartiet ett moraliskt ansvar att säkerställa 
även deras arbetsmiljö. Därför ska policyn tillämpas för anställda inom Centerrörelsen, oavsett 
formellt ansvar.   

Vidare läsning: Arbetsgivaransvar inom centerrörelsen styrs inte bara av våra värderingar utan även 
av lagar och förordningar. Mer om hur det förhållandet ser ut i dessa frågor kan du läsa om i vår ”HR-
policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling”  

Agerande, stöd och konsekvenser vid trakasserier Som ledare i organisationen har du ansvar att 
agera när du får reda på trakasserier som begåtts av medlemmar och förtroendevalda, oavsett om 
det har ägt rum i vår egen verksamhet eller utanför. Då detta handlar om hur vi förväntas bete oss 
mot varandra och våra medmänniskor så är det i grunden en fråga om förtroende.   

Både den utsatte och den som utsatt ska höras samt eventuellt andra personer som kan sprida ljus 
över ärendet. Då frågan ofta är känslig är det viktigt att agera snabbt och diskret. Uppdraget är att 
försöka utreda vad det är som har hänt.  

Ledare i centerrörelsen bär ett särskilt ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med den som utsatts för 
trakasserier och se till att personen får återkoppling och vet vad som händer i ärendet. Det är även 
viktigt att den som utsatts för trakasserier får stöd att hantera det. I vissa fall kan det handla om att 
få exempelvis professionellt samtalsstöd. Då är det bra att kunna påvisa vart personen kan vända sig 
även om det inte automatiskt föreligger ett ansvar att som organisation bekosta det.  

Om trakasserierna är av sådan art att de är brottsliga ska de hanteras av polis och domstol. Viktigt 
här är att respektera den utsattes önskemål och stötta den som vill polisanmäla.  Det är inte 
Centerrörelsens uppgift att utreda eller döma brottsliga handlingar.  

Däremot kan ett beteende få konsekvenser inom organisationen om handlingen innebär att 
förtroendet för den enskilde rubbas. I lindriga fall kan det handla om en tillsägelse eller en varning, 
men i grövre fall eller vid ett upprepat beteende kan det bli aktuellt att återkalla ett 
förtroendeuppdrag. Både offentliga och interna uppdrag bygger på förtroende och om förtroendet 
förbrukats finns inte längre de förutsättningar som krävs för uppdraget kvar.  

Trakasserier kan även leda till uteslutning. Detta görs enligt stadgarna av partistyrelsen och sedan 
informeras övriga syskonorganisationer om detta.  

Vidare läsning: Hur du som ledare i organisationen ska agera när du får kännedom om trakasserier 
och/eller sexuella trakasserier kan du läsa om i våra checklistor för kris- och incidenthantering. Dessa 
finns upplagda på Connect.   

Kommunikation kring trakasserier kan bli föremål för både intern och extern kommunikation. I båda 
fallen är det viktigt att beakta att det är människor det handlar om. Därför ska de som är inblandade 
hållas informerade om hur, när och vad som ska kommuniceras.   

Vissa fall av trakasserier kan vara medialt intressanta. Det ställer extra krav på tydlighet, saklighet 
och transparens samtidigt som vi värnar den utsattes och övriga inblandades integritet. Att värna 
centerrörelsen är att agera med kraft och beslutsamhet mot de som trakasserar och visa att vi menar 
allvar med nolltolerans!   

 Vidare läsning: Checklistor för till exempel kriskommunikation finns bland checklistorna för kris- och 
incidenthantering.  
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Definitioner Med sexuella trakasserier avses uppträdande av sexuell natur som kränker en persons 
värdighet. Med trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
avses ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna.   

Trakasserier är kränkande beteenden, ibland medvetna och ibland omedvetna. Det är en form av 
maktmissbruk som inte kan accepteras. Trakasserier kan riktas både mot män och kvinnor, men det 
är vanligast att kvinnor utsätts. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner 
sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.   

Det är den som är utsatt som avgör vad som är kränkande.  
 
Exempel  
Sexuella trakasserier kan vara:  
 
• kommentarer med sexuell innebörd eller sexuella skämt  

 • tafsande eller påträngande beröring   

• förfrågan om sexuella tjänster i utbyte mot belöning  

 • uttalad fråga om sexuellt umgänge   

Trakasserier på grund av någon av diskrimineringsgrunderna kan vara: • nedlåtande kommentarer 
om kvinnliga eller manliga kollegor som mer berör könstillhörighet än kunskap eller kompetens • att 
en person blir utfrusen, osynliggjord, inte tagen på allvar eller förlöjligad • att någon undanhålls 
information av vikt för verksamheten • kränkande kommentarer om utseende och privatliv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handlingar till kretsårsmötet 
Centerpartiet i Uddevalla 

Sida 18 av 21 

Bilaga 2 
 
Nyheter i Centerpartiets stadgar och arbetsordning  
Partistämman i Malmö beslutade om nya stadgar och ny arbetsordning.   

Delar av den tidigare arbetsordning har lyfts in i stadgarna men modellen med två dokument – 
stadgar och arbetsordning behålls. Stadgarna är ett ”ska”-dokument, dvs. gäller hela organisationen 
och kan inte förhandlas bort. Arbetsordningen däremot är mer en rekommendation och ger frihet för 
kretsar och distrikt att själva fastställa hur man praktiskt vill arbeta. Inte minst gäller detta 
nomineringsprocessen.   

Även om frihetsgraden är det viktigt att regelverket kring nomineringsprocessen beslutas 
demokratiskt och är tydlig och förutsägbar både för medlemmar och kandidater. Om kretsen eller 
distriktet inte fattar aktiva beslut om regelverk gäller de normalregler som finns i arbetsordningen.  

Här följer en sammanfattning av nyheterna i dokumenten som framför allt berör kretsarna.  

Kretsens och styrelsens uppgift  

Uppgiftsparagraferna har förtydligats för att ge bättre vägledning för kretsens ansvar och formuleras 
nu så här:  

Kretsens uppgift är att  

 Vara ett forum för ömsesidig kontakt mellan partiets förtroendevalda kommunala 
representanter, medlemmarna och kommuninvånarna 

 Utifrån Centerpartiets idéprogram och partistämmans beslut utforma den praktiska politiken 
i kommunen.  

 Kommunicera Centerpartiets politik och delta i den politiska debatten.   
 Engagera människor som vill arbeta för en politisk utveckling i enlighet med Centerpartiets 

värderingar och program.  
 Värva, introducera och utbilda medlemmar samt erbjuda medlemmarna ett aktivt 

medlemskap t.ex. genom medlemsmöten där aktuella politiska och organisatoriska frågor 
diskuteras. 

 Ansvara för valarbetet inför de allmänna valen samt för nomineringsarbetet inför val av 
kommunfullmäktige. Om styrelsens ansvar sägs nu följande: Kretsstyrelsen leder kretsens 
arbete mellan kretsstämmorna och ansvarar för att de uppgifter kretsen har enligt §5 mom. 
3 planeras och genomförs. Därutöver ska kretsstyrelsen även 

 Ansvara för kretsens verksamhetsplan och ekonomi. • Regelbundet bjuda in samtliga 
medlemmar till kretsmöten. • Hålla regelbunden kontakt eventuella avdelningar och nätverk 
inom kretsen. • Hålla regelbunden kontakt med kommunfullmäktigegruppen och 
distriktsstyrelsen.  

 Lämna in kretsens årsrapport till Riksorganisationen senast den 15 mars 

  

Rösträtt på kretsstämman  

Alla medlemmar har som tidigare rösträtt på sin kretsstämma. Det innebär både en stor öppenhet 
och delaktighet. För att minska risken för kupper, dvs. medlemsvärvning nära inpå mötet som endast 
har syftet att förändra stämmobeslutet, införs en längre karenstid för nya medlemmar innan de får 
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rösträtt på kretsstämman. Rösträtten ges nu till de som är medlemmar minst 30 dagar innan det 
datum som kallelse till kretsstämman skickas.   

Alla motioner som ska till Partistämman ska passera distriktsstämman  

Partistämman beslutade om en återgång till ordningen att alla motioner som ställs till partistämman 
först ska behandlas på en distriktsstämma. Detta skapar ett tydligt ”öra mot marken” då det yttrande 
som finns från distriktsstämman ger Partistyrelsen vägledning i arbetet med motionsyttranden. 
Viktigt att notera är att distriktsstämman inte kan stoppa en motion. Även om distriktsstämman 
avslår motionen går den vidare till Partistämman. Förslaget innebär alltså inte en inskränkning av 
medlemmarnas motionsrätt – bara att motionens färdväg till partistämman förändras något.  

Tydligare skrivning om god representativitet  

Skrivningarna om vikten av att Centerpartiet har god representativitet avseende både interna och 
externa uppdrag har skärpts och i detta arbete har syskonorganisationen varit särskilt delaktiga. Det 
är viktigt att detta blir känt för valberedningar och nomineringskommittéer.  

Stadgarna säger att: Jämlikhet, jämställdhet och mångfald är ledord när förtroendeuppdrag ska 
fördelas. Detta följs upp i arbetsordningen av följande skrivning: Centerpartiet ska på alla nivåer ha 
bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade företrädare som tillsammans bildar en 
mångfald av erfarenhet och bakgrund. Därför är aspekter som engagemang, bakgrund, erfarenheter, 
kön och ålder viktiga att beakta när valsedlar utformas och val förrättas.  Hänsyn ska även tas så att 
alla fyra delar av Centerrörelsen - Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund 
och Centerstudenter - ges god representativitet på alla nivåer, dvs. lokalt, regionalt och nationellt. 
Vid utformning av valsedlarna är det särskilt viktigt att värdera vilka listplaceringar som konkret 
innebär att en person är valbar.   
 
Distrikt som också är kretsar  
De distrikt som också är kretsar (Stockholms stad, Göteborg, Gotland) har nu möjlighet att införa en 
modell med ombudsförfarande till krets-/distriktsstämman om man så själv beslutar.   

Medlemsinitiativ tas bort på krets och distriktsnivå  

Medlemsinitiativen har uppfattats som en formellt krånglig väg för påverkan gentemot den lokala 
och regionala nivån, dvs. i kretsar och distrikt och tas nu bort. Dessutom är behovet av att kunna 
komma med förslag mellan stämmorna inte alls lika stort då man har stämma varje år. På nationell 
nivå behålls medlemsinitiativen i oförändrad form.  

Inga förändringar i det som förtroenderådet beslutade hösten 2016, men medlemsomröstning är 
inte längre obligatoriskt  

De förändringar i arbetsordningen som togs av förtroenderådet hösten 2016 om framför allt regler 
för nomineringsprocessen ligger kvar oförändrat. Endast konsekvensändringar har gjorts i och med 
att förslaget om att medlemsomröstning inte längre är ett obligatoriskt inslag.   

Observera att påbörjade nomineringsprocesser inför valet 2018 ska följa den gamla 
stadgan/arbetsordningen, dvs. vi ändrar inte regelverket under spelets gång. 
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Bilaga 3 

Kommunikationsregler för Centerpartiet i Uddevalla 

Intern kommunikation: 

All kommunikation internt skall ske i god ton utan personliga påhopp med respekt för olika åsikter. 

Extern kommunikation: 

Kretsordförande och gruppledare företräder centerpartiet i Uddevalla. Debattartiklar och liknande 
undertecknas med ”kretsordförande C” rep. ”Gruppledare C” 

Förstanamnet i resp. nämnd/styrelse företräder centerpartiet i Uddevalla inom resp. politikområde, 
dvs Stig Olsson samhällsbyggnadsfrågor, Camilla Olsson BUN-frågor, Ewa Tillander kultur- och 
fritidsfrågor och Elving Andersson, sociala frågor. Motsvarande gäller för ledamöter i styrelsen för 
kommunala bolag och stiftelser. Debattartiklar och liknande undertecknas exvis med Stig Olsson 
ledamot (c) Samhällsbyggnadsnämnden. 

Uttalanden, debattartiklar och likande skall om tiden så medger förankras inom den s.k. C-kärnan 
(styrelse och kommunalt förtroendevalda) 

I övrigt uppmuntras alla att delta i den politiska debatten genom debattartiklar och på andra sätt. 
Om respektive artikelförfattare önskar underteckna sin debattartikel med ”Adam Adamsson (c)” skall 
artikeln vara förankrad i C-kärnan eller hos kretsordförande och gruppledare. Om inte sådan 
förankring sker skall artikeln undertecknas med ”Adam Adamsson, medlem i C” 

Efter att valsedeln till kommunfullmäktige fastställts kan alla som står på valsedeln underteckna 
debattartiklar och liknande med ”Adam Adamsson, kandidat (c) till kommunfullmäktige” 
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Bilaga 4 

Motion till kretsårsmöte med Centerpartiet i Uddevalla 
 

Angående Medlemsomröstning 

Rösthemligheten är grundläggande i allmänna val och bör så vara även i en medlemsomröstning.  

Vid Centerpartiets medlemsomröstningar i Uddevalla inför tidigare val har såväl ytter- som 
innerkuvert använts. På det yttre stod den röstandes namn och adress. Det inre var helt tomt på 
utsidan och innehöll röstsedel med kandidatnamn. 

Efter avslutad omröstning samlades nomineringskommittén, prickade av de röstande, öppnade 
ytterkuverten och lade innerkuverten i en behållare. När detta var klart så sprättades de inre 
kuverten och rösterna räknades. Det sättet fungerade. Ingen riskerade att få sina röster avslöjade.  

I årets medlemsomröstning fanns bara ett ytterkuvert med en siffra. Det kändes inte säkert. Det var 
också möjligt att rösta via datorn. Hur säkert det var kan jag inte bedöma.  

Det känns också tveksamt att omröstningen delas upp. Även det underminerar rösthemligheten. 

Bra i årets medlemsomröstning var att kandidaterna presenterades med namn, ofta också yrke, ålder 
och andra personliga uppgifter. Däremot känns det onödigt tidskrävande och krångligt att det vid 
varje kandidat ska finnas en tiogradig skala, där rösterna ska markeras.  

Till kommande val föreslår jag att detta ändras, dels för att bevara rösthemligheten, dels förenkla 
själva röstningen. 

Inför kommande val föreslår jag 

att användning av ytter- och innerkuvert vid medlemsomröstningar återinförs 

att medlemsomröstningarna förenklas genom återinförande av en gemensam valsedel   

 
Uddevalla den 31 januari 2018 
Maud Abrahamsson 

 


