Nyhetsbrev 1/2016 från kyrkopolitiska sektionen
Efter några månaders uppehåll kommer nu Nyhetsbreven från Centerpartiets kyrkopolitiska
sektion att komma lite mera frekvent. Brevet innehåller aktuell information med anledning
av beslut i partistyrelsen och planeringen inför kyrkovalet 17 september 2017

Beslut partistyrelsen
Kyrkopolitisk sektion
Vid decembermötet valde partistyrelsen en kyrkopolitisk sektion, där Roger Sandström
Norrköping och Ellinor Moberg Stockholm nyvaldes. Conny Tyrberg och Niklas Larsson
adjungerades från kyrkomötesgruppen och kyrkopolitiska sektionen.
Ordförande
Margareta Andersson, Åseda
Ledamöter
Sten Elmberg, Strängnäs
Eric Bergner, Bullmark
Roger Sandström, Norrköping
Ellinor Moberg, Stockholm
Anders Åkesson, Kalmar
Adjungerade
Conny Tyrberg, Västervik
Niklas Larsson, Osby
Sekreterare
Elisabeth Lindblad
Deltagande i kyrkovalet
Enligt stadgar och arbetsordning ska partistyrelsen året innan kyrkovalet besluta om
deltagande i kyrkovalet. Partistyrelsen beslutade i april 2016 enligt nedan:
att
att
att

Centerpartiet deltar som nomineringsgrupp i Svenska kyrkans val 2017 under
beteckningen Centerpartiet
ge kyrkopolitiska sektionen i uppdrag att ta fram förslag till valplan, samt
ge kyrkopolitiska sektionen i uppdrag att ta fram förslag på bemanning av samt
förslag på direktiv till den arbetsgrupp som ansvarar för framtagande av
valprogram

Valprogramgrupp
I maj 2016 fastställde partistyrelsen sammansättningen på valprogramgruppen och
direktiven för arbetet.
Valprogramgrupp
Birgit Kullingsjö ordförande, Vårgårda

Jerker Alsterlund projektledare, Västerås
Niklas Larsson, Osby
Elisabeth Rydström, Vallentuna
Ann-Christin Alexius, Åre
Åsa Ingårda, Nyköping
Gruppen skall utgå från Centerpartiets värderingar och prioriterade frågor där miljö, jobb
och ”Hela landet” lyfts fram. Begreppet ”Närodlad Politik” lyfts fram och omsätts i frågor
som engagerar i kyrkovalet. Konkret visa hur Centerpartiets engagemang inom Svenska
kyrkan gör skillnad t ex i frågor som rör migration, integration och för människor i utsatta
situationer. Förslaget överlämnas till kyrkopolitiska sektionen den 20 oktober för att senare
beslutas av partistyrelsen.

Kyrkopolitiska sektionen
Prioriterade frågor
Sektionen konstaterade att det utifrån Centerpartiets prioriterade frågor valet 2013;
solceller på kyrkans tak, språkkaféer, familjekörer och arbete åt unga så pågår många
aktiviteter i församlingarna.
Planering av val till Svenska kyrkan, internt i Centerpartiet
Nu pågår en intensiv planering, en valplan med aktiviteter och tidplan tas fram.
- Centerdistrikten utser distrikts- och stiftsansvariga
- Uppdatering av normalordningen för nomineringsprocesser
- Internt informationsmaterial
- Ekonomiförutsättningar

Riksorganisationens projektorganisation
Leif Andersson är projektledare för kyrkovalet 2017. I gruppen på nationell nivå ingår även
Joakim Josefsson, Göteborg (arbetar bl a med sociala medier och röstmålsarbete), Linda
Zetterström, Borlänge (arbetar med organisations-, kampanj- samt utbildningsfrågor).
Kontaktuppgifter: e-post leif.andersson@centerpartiet.se telefon 08-617 38 57

Information från Svenska Kyrkan
För de funktionärer i Centerpartiet som på olika nivåer blir engagerade i kyrkovalet pågår en
löpande planering. Innan halvårsskiftet ska Centerpartiet ha ett så kallat ombud ansvarig för
riket. I övrigt ska det utses företrädare i stiften och kontaktpersoner i distrikten.
Under hösten kommer stiften att svara för utbildning av funktionärer.
Från och med den 21 februari – 15 april 2017 kommer det att vara möjligt att registrera
kandidater och beställa valsedlar.
Närmare information om stopptider för denna process kommer senare.
Har du synpunkter eller frågor sänd en mail till: kyrkoval17@centerpartiet.se.
Om du känner till någon som är intresserad av att få vårt nyhetsbrev ser vi gärna
att du vidaresänder det till vederbörande.

