Den viktigaste uppgiften kretsen har 2018 är att organisera partiets valrörelse.
Därför är verksamhetsplanen nedbantad till förmån för Valplanen. Målen i 2018års verksamhetsplan syftar till stor del till att stödja målen i Valplanen.
Övergripande mål:
 Valframgång 2018!
 Organisera valrörelsen 2018 med gott medlemsengagemang

Kretsen svarar för att de beslut som fattats på medlemsmöten omsätts i praktisk
politik inom kommun, region. Gruppledaren leder arbetet med att realisera
politiken. Kretsen ska också aktivt verka för ständig utveckling av det lokala
politiska programmet.
Kretsstyrelsen ska stödja gruppledaren, kommunfullmäktigegruppen och
regionfullmäktigegruppen med deras arbete i nämnder och styrelser för att aktivt
bidra till att förverkliga så mycket som möjligt av Uppsalacenterns politik.
Mål 1: Minst 75 % av alla bifallna motioner från kretsstämman 2018 med
kommunal bäring ska bearbetas och lämnas till kommunfullmäktige innan valet i
september
Mål 2: Minst en motion per fokusområde (Tryggt åldrande, Hållbar stads- &
landsbyggnad, Miljö, Arbete & Företagande, Integration) ska lämnas in till
kommunfullmäktige före valet i september
Mål 3: Att skapa en process för löpande uppdatering av det kommunala
handlingsprogrammet

Under 2018 är den viktigaste organisatoriska frågan att organisera
medlemmarna, nya som gamla, i valrörelsen. En nomineringsstämma ska också
hållas efter valet där ledamöter ska utses till Centerpartiets poster i nämnder och
styrelser. Dessutom ska kretsen skicka 27 ombud till distriktsstämman som i år
hålls i Knivsta. Det är viktigt med god uppslutning och att ersättare skickas om1
ordinarie ombud får förhinder
Mål 4: Att rekrytera en kretsombudsman
Mål 5: Att minst 40 unika medlemmar deltar i någon aktivitet kopplat till
valrörelsen
Mål 6: Att arrangera en nomineringsstämma efter valet
Mål 7: Att totalt 27 ombud representerar Uppsalakretsen på distriktsstämman

Medlemmarna är partiets viktigaste resurs. Tillsammans bildar vi Centerpartiet.
Vi ska vara Sveriges och Uppsalas öppnaste parti och vi välkomnar nya
medlemmar i gänget. Det är en viktig uppgift för kretsen att ta hand om alla
medlemmar.
Mål 8: Genomföra minst två introduktionskvällar för nya medlemmar
Mål 9: Genomföra C-forum veckan före varje Kommunfullmäktige
Mål 10: Genomföra minst två utbildningar kopplat till den nationella
utbildningsstrategin
Mål 11: Alla medlemmar ska bli kontaktade av kretsen minst två gånger under
verksamhetsåret
Mål 12: Öka antalet medlemmar i Centerrörelsen med 50 jämfört med 2017

En separat valplan samt en handlingsplan för kretsens utåtriktade
kommunikation 2018 (valrörelsen!) kommer att tas fram av valledningen
tillsammans med valkommittén.
Mål 13: Aktivt rekrytera områdesledare till de fyra prioriterade områdena där
ledare saknas (centrala Uppsala, Vänge, Björklinge och Vattholma)
Mål 14: Rekrytera projektledare för valrörelsen (valgeneral)
Mål 15: Uppnå röstmålen!
Röstmål kommun:
14 209
Röstmål region:
11 667
Röstmål riksdag:
14 200

Aktiviteter:
-

C-Forum
24-timmarskonferens
Utbildningar i politik, kommunikation och ledarskap samt
nymedlemsträffar
Avstämningar mellan kretsstyrelse och kommunfullmäktigegrupp
Kampanjer

Kretsen kommer att ha måluppföljning som stående punkt på varje
kretsstyrelsemöte. En måluppföljningsansvarig kommer at utses i kretsstyrelsen
som tillsammans med ombudsmannen kommer att ta fram måluppföljning till
kretsstyrelsen.

