Verksamhetsplan 2018
Centerpartiet i Nacka arbetar för ett Nacka med god miljö, valfrihet och
hållbar utveckling. Vi står för en grön liberalism där varje beslut ska fattas
så nära varje människa som möjligt. Centerpartiet i Nacka ska se till att
varje medlem känner engagemang och tillhörighet. Kretsen ska ordna
aktiviteter som både stärker gemenskapen och utvecklar vår politiska
förmåga. Vi vill se en bred och aktiv medlemskår där CUF med deras
nystartade Nacka-Värmdöavdelning, CS och CK deltar aktivt.

Verksamhetsmål
Målsättningar 2018
Den 9 september 2018 är det val i Sverige. Valplanen som visar hur vi ska
lyckas i kommunalvalet, är vår viktigaste del av verksamhetsplanen och vi
kommer att satsa resurser där. Det betyder att när valplanen sätter igång
kan andra aktiviteter komma att minska. Valplanen utarbetas och antas
av gruppens förtroendevalda den 22/3 2018.
Utöver vad som står i valplanen är våra mål för 2018 enligt nedan
1 Övergripande mål politiskt arbete
•
•
•

Driva en ansvarsfull, hållbar och långsiktig politik
Vara aktiva i den lokala samhällsdebatten
Våra förtroendevalda ska vara engagerade och delaktiga

Aktiviteter
•
•
•
•
•

Anordna möten för politisk utveckling och debatt
Bjuda in olika talare för att utveckla vår politik
Aktivera nya medlemmar i högre utsträckning
Aktivt driva centerpolitik i de politiska organen
Fortsatt genomslag för Centerpartiets politik i kommunen

Externa aktiviteter
•
•
•
•
•

Kontinuerligt besöka lokala verksamheter i kommunen – minst 5
verksamhetsbesök per termin
Aktivt kommunalråd som är med på besök och aktiviteter
Minst ett studiebesök för varje förtroendevald i en nämnd
Aktiv dialog med allmänheten i Nacka
Studiebesök för medlemmar och förtroendevalda

•

Alla förtroendevalda ska delta på minst en utåtriktad aktivitet under
våren 2018

2 Övergripande mål medlemsarbete
•

Målet för året är att öka det totala antalet medlemmar så vi inom
några år blir den näst största kretsen i Stockholms län. Idag ligger vi
på plats 3 med 125 medlemmar.

Aktiviteter
•
•

•
•

Välkomnande mottagande av nya medlemmar och snabb inslussning i
partiet
Det ska vara enkelt att bli aktiv i Nackacentern
o Snabb introduktion
o Lunch/fika med kommunalrådet
o Infokväll med information om Centerpartiets politik, både på
riks och lokal nivå. Information kring vad vi står för, varför
deras engagemang är viktigt och hur de kan engagera sig
Engagera CUF, CS och CK i Nackacenterns arbete
Vi ska under året fortsätta arbeta för att alla medlemmar känner sig
välkomna och behövda samt skapa förutsättningar för alla
medlemmar som vill att kunna engagera sig och hjälpa till.

Utbildning
•

•
•
•

Alla medlemmar ska få information om befintliga utbildningskoncept
som erbjuds, exempelvis via Studieförbundet vuxenskolan men också
om distriktet anordnar medlemsutbildning så ska detta informeras om
Genomföra ett studiebesök för medlemmar. Exempelvis besök i
riksdagen eller på landstinget
Internutbildning om NackaCenterns politik
Arrangera utbildningstillfällen för nya medlemmar en gång per termin

3 Övergripande mål kommunikationsarbete
Alla medlemmar ska känna sig informerade och insatta i vårt arbete i
kommunen. De ska känna att det är lätt att få kontakt och få mer
information om något de undrar. Dessutom ska vi nå ut till fler invånare i
Nacka så kännedomen om att Centerpartiet är aktiva i Nacka sprids.

Aktiviteter

•

Veckovist kommunalrådsbrev till alla medlemmar
o Uppmuntra medlemmar att svara på veckobrevet om de har
tankar eller synpunkter på det som händer i kommunen

•

En informativ och aktuell hemsida. Minst en uppdatering i veckan
under terminerna

•

Informativ Facebooksida
o Kommunicera ut beslut som C varit med och drivit igenom
o Lyfta fram ansikten på våra ledande politiker
o Använda oss av bilder och grafik med hög kvalitet

•

Twitterkonto som kan användas vid behov

•

Aktivt Instagramkonto
o Kommunicera ut beslut som C varit med och drivit igenom
o Lyfta fram ansikten på våra ledande politiker

•

Minst tre egna C-pressmeddelanden per termin

•

Minst fyra debattartiklar per termin publicerade i lokal media
o Aktuella frågor
o Uppmuntra våra förtroendevalda att skriva om de har någon
viktig fråga de driver

•

En intern Facebookgrupp för debatt och information

•

Annonser i sociala media

Kampanjaktiviteter
Genomföra tre lokala kampanjer under våren före valrörelsen börjar
•

Vårkampanj- april, maj och juni

Möteskalender 2018
25/1 Grupp/medlemsmöte
22/2 Årsmöte då kommunlista fastställs
22/3 Grupp/medlemsmöte då valprogram och valbudget antas
19/4 Grupp/medlemsmöte
17/5 Grupp/medlemsmöte
14/6 Grupp/medlemsmöte
13/9 Grupp/medlemsmöte
11/10 Grupp/medlemsmöte
15/11 Grupp/medlemsmöte
12/12 Grupp/medlemsmöte
Valplanen utgör en bilaga till denna verksamhetsplan.

