
Valberedningens förslag till kretsstyrelse 2018 +30 ombud till distriktsstämman 

Centerpartiets kretsstämma i Linköping  

söndag den 25 februari kl.13 i Vallastadens nya skola  

  

Mötespresidium 2018 består av:    

Mötesordförande: Muharrem Demirok  

Mötessekreterare: Christoffer Rosendahl  

Pressreferent: mötessekreteraren och två oberoende 

rösträknare, tillika protokolljusterare:  

…......................................   .......................................... 

Valberedningen föreslår nästan oförändrat arvode:   

999 kr/år till kretsordföranden.  

All annan ersättning prövas av styrelsen.  

Antal arbetande ledamöter i styrelsen, utan ersättare:  

Valberedningen föreslår 8 ledamöter + 1 CUF + 1 CS  

 

Valberedningens förslag till styrelse 2018:  

Ordförande:  Lars Vikinge  omval  

 Reinhold Castensson  nyval 

  Yvonne de Martin  omval  

 Marcus Ljungqvist  nyval  

 Emelie Gustafsson  nyval  

 Mikael Aurell  nyval  

  Britt-Marie Alfredsson  omval  

    Anders Monemar  omval  

för CUF:  Nora Karlsson    nyval  

för CS: Isac Riddarsparre  nyval  
  
Valberedningen föreslår 2018 som   

Revisor: Jan Lingeby  omval  

 Kim Svensson  omval   

Ersättare:  Birger Samuelsson  omval  

 Bo Axelsson  omval  

Valberedning till 2018 har varit:  Inför 2019:  

Sammankallande: Bengt Walla  Bengt Walla 

 Sara Larsson  Sara Larsson 

 Per Svensson  Hans Eneroth 

 Åsa Monemar   Åsa Monemar  

  Evelina Eriksson 

2018-02-23 

Nominerade ombud till distriktsstämman  

söndag den 25 mars kl.10-16 på Vreta Kluster   

Nominerade ombud till distriktsstämman  

söndag den 25 mars kl.10-16 på Vreta Kluster   

Julie Tran  

Muharrem Demirok  

Sara Larsson  

Carin Ahlsén  

Göran Gunnarsson  

Britt-Marie Gustavsson  

Gösta Gustavsson  

Roland Larsson  

Marianne Larsson  

Micke Larsson  

Masood Khatibi  

Ciri Sandell  

Kim Svensson   

Lars Häger  

Lars Vikinge deltar, men inte som ombud  

Staffan Danielsson  

Yvonne de Martin 

Eje Svensson  

Emelie Gustafsson  

Hans Eneroth   

Britt-Marie Alfredsson 

Anders Monemar  

Liv Nyström  

Isac Riddarsparre  

Siv Petersson   

Bengt Walla  

Veine Edman  

Daniel Giertz   

Marita Granath   

Inge Svensson  

Per Svensson  

Kretsstyrelsen bör få mötets uppdrag att lägga till 

Ersättare: ….................... ....................................... 

…....................................  …................................…. 



Valberedningsberättelse 2018:  

Valberedningen har använt sig av en styrelseenkät för 

att få ett bra underlag för ett grannlaga arbete och  

en liknande enkät för att rekrytera nya ledamöter.  

  

Valberedningens första tanke var att göra det lätt för 

sig genom att föreslå omval, helt enkelt, eftersom 

många enkätsvar vittnar om att arbetet fungerat bra.  

  

MEN styrelsen färlorar nu ett gediget kanslistöd och 

måste fördela kassabokföring, protokollskrivande och 

medlemsregister bland styrelsens ledamöter, precis 

som i alla andra ideella föreningar.  

  

Samtidigt har vi fått ett sextiotal nya medlemmar med 

nya kompetenser som kan bli en tillgång i arbetet.  

Första frågan vi får är, vad innebär styrelseuppdraget?  

Det skulle kunnat bli en styrelse med tjugo ledamöter.  

  

Därtill går vi in i ett valår som kräver mycket och hårt 

arbete av alla styrelsens ledamöter. Alla viktiga 

funktioner, där alla funktioner är viktiga och bör 

dubbelbemannas för att undvika dubbelbelastning.  

  

Ordförande är av tradition dubbelbemannad med vice  

Kassören behöver en biträdande för medlemsregistret  

Protokollsekreterare med en ansvarig pressekreterare 

Organisatör för intern medlemsvård, möten och en  

Organisatör för externa aktiviteter under valrörelsen.  

  

Det blir oförändrat åtta arbetande ledamöter, utan 

ersättare, men vi ser att alla är mellan 40 och 60 år, 

ingen yngre och ingen äldre. Beredningen gör omtag.  

  

CUF och CS har blivit adjungerade till styrelsens 

möten. Valberedningen föreslår därför att CUF och CS 

får permandenta platser och att kretsstyrelsen därmed 

utökas till tio ledamöter. Åldersspridningen har 

därmed ökats från 19 till 74 år. Det är betydligt bättre.  

  

Vi har även lyckats öka antalet kvinnliga ledamöter 

från två av åtta till fyra av tio. 40 % får anses godkänt.  

  


