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Verksamheten i kretsen har detta år växlats upp från förra året. Kretsen
har hållit i flera utåtriktade kampanjer under året, introduktionskvällar
har
hållits för nya medlemmar och en aktiv medlemskår har varit med att
utveckla kretsens lokala politik.
Under året har kretsstyrelsen börjat lägga grunden för ett lyckat val
2018.
En valkommitté har utsetts och rapporterat aktiviteter regelbundet och
varit en återkommande fast punkt på kretsstyrelsens dagordning.
Kretsstyrelsen har även påbörjat ett strategiskt valarbete inför valåret
2018. Styrelsen har satt upp röstmål för antalet röster i kommunen samt
regler och organisation för nomineringar.

Kretsstyrelsens Arbetsutskott (AU) har under året bestått av följande
personer:
Marie-Louise Brundin, ordförande
Unn Harsem, vice ordförande
Bengt Mattsson, kassör
Stefan Hanna, adjungerad kommunalråd
Övriga ledamöter i kretsstyrelsen har under året bestått av följande
personer:
Bengt Jansson, ledamot
Gustav Eskhult, ledamot
Gustav Harrysson, ledamot
Håkan Fredriksson, ledamot
Bo Öhlmér, ledamot
Mia Nordström, ledamot t o m maj
Freija Carlstén, ledamot fr o m november
Olle Romlin, adjungerad CUF
Joakim Holmertz, adjungerad politisk sekreterare
Gustaf Svenungsson, adjungerad CS
Oskar Qvarfort, adjungerad ombudsman
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Mia Nordström avsade sig sin plats i styrelsen i maj och adjungerad till
och med november har varit Freija Carlstén. På nomineringsstämman i
november valdes Frieja Carlstén in som ordinarie ledamot.
Personal har under året har bestått av en ombudsman på 25%. Olle
Romlin hade denna tjänst mellan februari och augusti. Oskar Qvarfort tog
över efter Olle mellan augusti och december. Ombudsmannen har varit
sekreterare under styrelsemötena och har varit adjungerad till
kretsstyrelsen under hela verksamhetsåret.
Kretsen har inte anställt någon ny ombudsman 2018 eftersom kretsen
behöver rekrytera en valgeneral på 100%. Detta har visat sig vara en
svår uppgift som den avgående kretsstyrelsen lämnar över till den nya
styrelsen att verkställa.
Styrelsen har haft 11 möten under den gångna mandatperioden och har
träffats oftast på partiexpeditionen på Kungsängsgatan 12.
Genomförda möten: 20/2, 20/3, 27/4, 15/5, 14/6, 20/8, 19/9, 23/10,
21/11, 14/12 och 2018, 24/1
Styrelsen har haft två heldagsmöten med valplanering och workshops
som tema, 27 april och 20 augusti.

I verksamhetsplanen som togs på kretsstämman 2017 finns ett antal
konkreta mål som styrelsen har följt upp under året. En del mål var lätta
att mäta och följa medan andra var mer generellt formulerade. Nedan
redovisas resultatet:
Mål 1: Kretsens operativa politiska arbete ska primärt inriktas på att
stötta kommunfullmäktigegruppen och regionfullmäktigegruppen i sitt
arbete att förverkliga Centerpartiets politik
Resultat: Uppnått. Gruppledaren närvarade på kretsstyrelsens
sammanträden och punkten ”på gång i nämnder och styrelser”
var stående. På så vis kunde styrelsen vid behov vara till stöd.
Mål 2: Öka andelen motioner som lämnas in till kommunfullmäktige till
75 % av alla bifallna motioner från årsmöten som berör kommunala
frågor samt att följa upp motioner som berör region och riksfrågor
Resultat: Delvis uppnått. Eftersom målet formulerades med
”årsmöten” i plural valde styrelsen valde att följa motionerna
från stämmorna 2015-2017. Detta var ett stort jobb och
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kommunfullmäktigegruppens politiska sekreterare hjälpte till.
Alla motioner som berört region och riksfrågor hade skickats
vidare till distrikts- respektive riksstämman. Ingen exakt
procentsats har kunnat beräknas pga övermäktigt arbete.
Mål 3: 1-5 motioner (till KF) per fokuserat område per årsmöte (Tryggt
åldrande, Hållbar stads- och landsbyggnad, Miljö, Arbete & Företagande,
Integration)
Resultat: Delvis uppnått
Tryggt åldrande: 5 st
Hållbar stads- och landsbyggnad: 5 st
Miljö: 1 st
Arbete & företagande: 0 st
Integration: 0 st
Mål 4: Fastställa ett uppdaterat lokalt politiskt program till valet 2018
Resultat: Uppnått. Kommunalt handlingsprogram antaget av
nomineringsstämman 18 november 2017. Finns på webben.
Mål 5: Genomföra minst två introduktionskvällar för nya medlemmar
Resultat: Uppnått
Två introduktionskvällar arrangerades 25/4 och 28/11
Mål 6: Aktivt rekrytera områdesledare till de fem prioriterade områdena
centrala Uppsala, Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.
Resultat: Delvis uppnått.
Hans Nordström är områdesledare för Almunge. I övrigt
saknas områdesledare.
Mål 7: Genomföra C-forum veckan före varje Kommunfullmäktige
Resultat: Uppnått
Mål 8: Genomföra minst en utbildning kopplad till den nationella
utbildningsstrategin.
Resultat: Uppnått
Politik steg 1, 29/4 och Kommunikation steg 1, 27/5.
Mål 9: Alla medlemmar ska bli kontaktade av kretsen minst en gång
under verksamhetsåret och samtliga ska få inbjudningar till evenemang
på distrikts och kretsnivå
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Resultat: Uppnått
Sommar- och julhälsning per post till alla medlemmar. I övrigt
se avsnitt ”Kretsens kommunikation”.

Mål 10: Minst 50 unika medlemmar deltar på något internt evenemang
under verksamhetsåret
Resultat: Uppnått
Närvarolistor har använts på C-Forum och andra träffar. Svårt
att sortera ut unika individer men det är mer än 50.
Mål 11: Minst 20 unika medlemmar deltar på en utåtriktad kampanj
under verksamhetsåret
Resultat: Sannolikt delvis uppnått
Har varit svårt att mäta eftersom inga närvarolistor använts vid
utåtriktade kampanjer. Uppskattningsvis har 10-15 unika
individer deltagit, kanske 20.
Mål 12: Öka antalet medlemmar med minst 30 medlemmar
Resultat: Delvis uppnått
Antalet medlemmar i partiet har ökat med 36 men om man tar
med systerorganisationerna blir ökningen bara + 19
Mål 13: Öka mångfalden på listor till valbara församlingar 2018
Resultat: Detta var ett av målen för de
nomineringskommittéer som arbetade med att föreslå listorna
som sedan fastslogs av nomineringsstämmorna. Kretsstyrelsen
avstår från att bedöma om detta mål uppnåtts eller ej.
Mål 14: Få minst 15 debattartiklar publicerade
Resultat: Uppnått med råge! Centerpartiet har fått mer än
dubbelt så många debattartiklar publicerade. Härligt!
Mål 15: Skriva och lämna in minst en debattartikel kopplad till varje
fokusområde
Resultat: Uppnått med råge! Centerpartiet har fått flertalet
debattartiklar publicerade per fokusområde. Härligt!
Mål 16: Varje C-ledamot i nämnd/styrelse skriver minst en debattartikel
inom sitt område
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Resultat: Ej uppnått. Centerpartiet har 55 förtroendevalda
inom kommunen. Inte i närheten av alla har skrivit en
debattartikel.
Mål 17: Att synas på redaktionell nyhetsplats minst 6 gånger
Resultat: Uppnått med råge! Centerpartiet har fått betydligt
mer redaktionellt nyhetsutrymme. Enbart under perioden
januari till juni hade vi synts 43 gånger. Härligt!
Mål 18: Uppdatera den lokala hemsidan minst 10 gånger
Resultat: Uppnått
Mål 19: Genomföra minst 10 utåtriktade aktiviteter, t.ex.
pendlarkampanjer
Resultat: Uppnått
Se avsnitt ”Utåtriktade aktiviteter”
Mål 20: Verkställa Södra Tornets kommunikationsstrategi
Resultat: Ej uppnått. Ett mkt svåruppföljt mål.

Sammanfattning:
Av totalt 20 mål uppnåddes 12 helt, 8 delvis och två inte alls.
Det var väldigt många mål, kanske lite för många. En del var av okunskap
lågt satta (ex. mål nr. 17), några var för högt ställda (ex. mål nr. 16) och
ytterligare några var svåra att mäta (ex. mål nr. 20). Det har varit
lärorikt att följa upp målen. Tack vara att måluppföljningen tagits upp på
varje möte har verksamhetsplanen ständigt varit levande och det har
hjälpt kretsstyrelsen att hålla sitt uppdrag i fokus. Vi tackar stämman för
utmaningen!

Centerpartiet: 361 (+36)
CUF: 63 (-24)
Centerkvinnorna: 106 (+5)
Centerstudenter: 50 (+2)
Totalt antal medlemmar i kretsen: 580 (+19)

Kretsens kommunikation med dess medlemmar har i huvudsak bestått av
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mejl. Samtliga inbjudningar till interna evenemang har skett via mejl.
Kretsens hemsida är under ständig uppbyggnad av kretsens
ombudsman och den politiska sekreteraren. Kretsen har även annonserat
sina evenemang via sociala medier och sin facebook-sida.
Kretsen har ett aktivt facebook-konto och twitter-konto som har
administrerats av den politiska sekreteraren och ombudsmannen. Antalet
gilla markeringar på vår facebook-sida ökar ständigt och medlemmarna
uppmanas att gilla och dela centerpartiets aktiviteter och kampanjer.
Utöver mejl och sociala medier har även två stycken utskick via
reguljärpost gått ut till samtliga medlemmar i Uppsala kommun. Under
sommaren skickades en sommarhälsning från kretsordförande och
kommunalråd ut tillsammans. Strax innan jul skickades även en
julhälsning ut tillsammans med en uppmaning till medlemmarna att skriva
motioner till årsmötet.

Kretsårsmöte
Lördagen den 11 februari var det Centerpartiet i Uppsala kommuns
årsmöte. Årsmötet hölls i Dalby Bygdegård ca två mil sydväst om
Uppsala. Uppslutningen var god, en ny styrelse valdes och flera
spännande motioner antogs. Mötet hade även besök av vår
riksdagsledamot Solveig Zander.
Kommundagar
Kommundagarna 2017 arrangerades i Göteborg. Där representerades
kretsen av Stefan Hanna, Joakim Holmerz och Unn Harsem.
2018 gick kommundagar gick av stapeln på Arlanda den 2-3 februari
2018. Kretsen var väl representerad av Unn Harsem, Stefan Hanna,
Joakim Holmertz, Mattias Johansson, Zarah Lifendahl och Diana Naya
Zadius. Dessutom deltog ett antal övriga medlemmar vilket var extra
glädjande. Representanterna deltog på flera intressanta seminarier och
knöt många värdefulla kontakter.
24 timmarskonferens
Den 11-12 mars medverkade ca 25 medlemmar på Uppsalacenterns 24
timmarskonferens ombord M/S Birka. Ett roligt dygn med produktiva
workshops, spännande politikutveckling och diskussioner om
organisatoriska frågor. Konferensen var ett officiellt startskott för den
kommunala budgetprocessen.
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Distriktsstämman i Alunda
Uppsalakretsen hade 27 ombud varav ca 10 deltog på Distriktsstämman i
Alunda 8 april.
Kretsordförandekonferens
Marie-Louise Brundin och Olle Romlin deltog på partiets
kretsordförandekonferens på Quality Hotels i Solna den 22-23 maj. På
konferens diskuterades bland annat våra målgrupper och röstmål inför
valet 2018 och även flera andra viktiga organisatoriska frågor såsom
medlemsrekrytering, utbildningar mm.

Förnomineringsstämma och Nomineringsstämma
Den 2 september hölls en förnomineringsstämma och vid denna
förnomineringsstämma fastställdes också det nya Handlingsprogrammet.
Nomineringsstämman hölls den 18 november och vid detta tillfälle lade
nomineringskommittén fram sitt förslag till kommunlista. Med några få
justeringar antogs kommunlistan av nomineringsstämman.

C-Forum
Veckan innan varje kommunfullmäktige har KF-gruppen och
kretsstyrelsen kallat samtliga medlemmar till ett öppet medlemsmöte, C
forum, för att diskutera aktuella ämnen och i utskott arbeta fram
motioner, interpellationer, debattartiklar och stödja
kommunfullmäktigegruppen och representanter i nämnder och styrelser i
deras arbete. Utskotten har under året bestått av följande:
Utbildning, arbetsmarknad, integration, idrott och fritid med tillhörande
nämnder: Utbildningsnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, Idrotts och
fritidsnämnden + Bolag
Utskottsledare: Gustav Harrysson
Plan och bygg, trafik och miljö med tillhörande nämnder: KSU Plan och
byggnadsnämnden, Gatu och samhällsmiljönämnden, Miljö och
hälsoskyddsnämnden +Bolag
Utskottsledare: Mats Åhlund
Vård, omsorg och kultur tillhörande nämnder: Socialnämnden,
Omsorgsnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndarnämnden, Kulturnämnden + Bolag
Utskottsledare: Rebecca Larsson
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C-forum har även under året fått besök av flera intressanta talare. Bland
annat Sara Sjödahl från Regionen, Eva Sterte som pratade om nya
Studenternas, Anders Friborg med flera. Många medlemmar har varit
närvarande och bidragit till att utveckla den lokala politiken och har
kommit med viktiga och intressanta inspel till nämnder och fullmäktige.
Medlemsträff för nya medlemmar
Kretsen har organiserat två medlemskvällar för nya medlemmar under
året, 25/4 och 28/11. Ansvariga för dessa träffas har varit Unn Harsem
och Gustav Harrysson. Vid dessa träffar har ca 10 nya medlemmar
deltagit vid varje tillfälle.
Utbildningsträffar
Kretsen har också anordnat två utbildningsdagar där ca 15 medlemmar
har deltagit. Region Öst har ansvarat för utbildningen. Politik steg 1, 29/4
och Kommunikation steg 1, 27/5.
Kandidatmingel
Kretsens valkommitté anordnade den 7 oktober ett Kandidatmingel där
möjlighet gavs att prata med och fråga ut aktuella kandidater om vilka
frågor dom brinner för. Talare på minglet var företagaren Mikael Prising.
Cirka 35 personer deltog.
Nomineringsutbildning
Den 10 maj genomfördes en nomineringsutbildning för alla kretsar i
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Uppsalas nomineringskommitté var
närvarande vid denna utbildning och planerade efter utbildningen sina
möten inför nomineringsprocessen.

Kretsen har haft flera olika utåtriktade kampanjer under verksamhetsåret.
Pendlarkampanjer
Kretsen har medverkat under partiets nationella pendlarkampanjer 16/5.
Kampanjen i maj hade tema Nära vård. Kretsen har också utfört en egen
pendlarkampanj med temat Kommunikationer den 19 april.
Det var god uppslutning och morgontrötta pendlare bjöds på kaffe och
bulle och även plåster delades ut. Stort Tack till alla medlemmar som har
varit med och hjälpt till med kampanjerna!
Kandidatträffar
Kretsen har anordnat två öppna träffar om hur det är att vara
förtroendevald för Centerpartiet. Målgrupp var både befintliga medlemmar
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och andra som var nyfikna på att eventuellt att ställa upp som valbara
kandidater i nomineringsprocessen till kommunlistan.
Rätt plast på rätt plats
Kretsens valkommitté anordnade en kampanj vid centralstationen för att
uppmärksamma vårt plastberoende och alla problem som plasten orsakar
speciellt i haven. Tygkassar delades ut till många besökares glädje och
tygkassarna tog slut ganska fort. En mycket lyckad kampanj!
Kampanjmöte i Almunge och Björklinge
Kretsen har anordnat och genomfört två landsbygdskampanjer i två av
våra utvalda kransorter Almunge och Björklinge. Kampanjen i Almunge
utfördes i maj och kampanjen i Björklinge i 14 oktober. Stort tack till
Hans Nordström och Bengt Jansson som ansvarade för dessa kampanjer.
Protest mot förtätningen i Eriksberg
I protest mot majoritetens förslag att förtäta stadsdelen Eriksberg höll
kretsen ett kampanjmöte 5 mars. Det var många medborgare som var
positiva över centerpartiets engagemang i denna fråga.
60 + mässan
60 + mässan ägde rum i Uppsala 23-24 april. Det var ett mycket bra
tillfälle att ha en dialog med Uppsalaborna kring viktiga frågor för
kommunen men i synnerhet frågor som rörde äldreomsorgen och
pensionerna. Solveig Zander och Stefan Hanna deltog också på mässan
vilket var mycket uppskattat.
Välkommen hem mässa
Den 30 oktober deltog kretsen på en Välkommen hem mässa och det gav
ytterligare ett tillfälle att på en dialog med medborgare i Uppsala
kommun.

Utåtriktat
Uppsalacentern har en aktiv utåtriktad Facebooksida som heter
”Centerpartiet Uppsala”. Sidan är aktiv och nyheter läggs upp nästan
varje dag. Sidan har 414 följare. Vi finns även på Instagram
”Uppsalacentrern” med 175 följare och på Twitter.
Internt
Uppsalacentern en allmän stängd diskussionsgrupp där allt mellan himmel
och jord kan dryftas, medlemmar emellan. Gruppen heter
”Uppsalacentern” och har 74 medlemmar. Vidare har vi tre grupper för
våra tre fokusområden ” Utbildning, arbetsmarknad, idrott & fritid Uppsalacenterns fokusgrupp” med 24 medlemmar, ”Samhällsbyggnad,
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trafik & miljö - Uppsalacenterns fokusgrupp” med 38 medlemmar och ”
Vård, omsorg & kultur - Uppsalacenterns fokusgrupp” med 21
medlemmar.

Partistämman i Malmö
Partistämman i Malmö ägde rum 28 sep-1 okt. Ordinarie ombud på
stämman var Stefan Hanna med Marie-Louise Brundin som ersättare. Det
var hög stämning på stämman och det röstades om motioner i dagarna
tre. Det var startskottet inför det viktiga valåret 2018. Flera medlemmar
från kretsen hade också åkt till Malmö för att lyssna och delta på
partistämman och banketten, vilket var extra roligt.
Valkommitté
Kretsstyrelsen utsåg under hösten en valkommitté för att påbörja
förberedelserna inför den kommande valrörelsen. Valkommittén bestod av
Unn Harsem (valledare) och Freija Carlstén tillsammans med kretsens
ombudsman. Senare öppnades valkommittén för alla medlemmar genom
facebook-gruppen ” Centerpartiet i Uppsalas Valkommitté” och den
ursprungliga lilla gruppen blev då kommitténs valledning.

Kretsstyrelsen vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för
ett mycket gott samarbete under arbetsåret 2017.
Vi vill också önska den nya styrelsen ett stort LYCKA TILL!!
under det viktiga valåret 2018.
Uppsala 2018-02-05
Marie Louise Brundin
Unn Harsem
Bengt Mattsson
Håkan Fredriksson
Bengt Jansson
Bo Öhlmér
Gustav Harrysson
Freija Carlstén
Gustav Eskhult
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