Nyhetsbrev nr 2 – Kyrkovalet 2016
– ett val för Centerpartiet!
Nu kommer nyhetsbrev från Centerpartiet. Brevet innehåller aktuell information med
anledning av kyrkovalet 17 september 2017
Tusentals centerpartister är engagerade både i vår folkrörelse och i Svenska kyrkan. Vi bärs
av våra värderingar om alla människors lika rätt och värde, ett hållbart samhälle med
öppenhet och mångfald. Vi vill att hela Sverige ska leva och utvecklas.
Nästa års kyrkoval känns mer angeläget nu efter de strömningar som sker i världen av krig,
kriser och populism. Nu är det dags att planera valarbetet och vi kan ta hjälp av det
utbildningsmaterial om strategisk planering som finns på centralen, och som kommer på
Connect.
Önskas mer information och inspiration så står hela kyrkomötesgruppen och kyrkopolitiska
sektionen till vårt förfogande utan kostnad.

Förnominering pågår
Lokala listor, ger valfrihet
Just nu pågår förnomineringar till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och, på många håll,
förnominering till församling/pastorat. Det är flera tusen centerpartister som är engagerade
lokalt i kyrkan och att ställa upp med en centerlista ger medlemmar i Svenska Kyrkan en
större valmöjlighet att kunna välja sina representanter. Centerpartiet står också som garant
för kandidater som ställer upp för våra värderingar och som ligger nära svenska kyrkans.
Behöver ni hjälp i ert arbete så kontakta stiftsansvariga eller centerpartiet centralt.
Kretsen, -navet i valarbetet
Varje distrikt har utsett ansvariga för kyrkovalet och de distrikt som ingår i ett stift har också
utsett stiftsansvariga. Varje krets uppmanas att utse kretsansvariga som håller ihop
valarbetet på lokal nivå. Rapportera in kretsansvariga till distriktet om ni inte har gjort det.

Valplanering
Nu pågår valplanering. Vi kan vara behjälpliga med att vid större samlingar berätta om
Agenda 2025 och röstmålsarbete i kyrkovalet. Hör av er på kyrkoval17@centerpartiet.se

Centerpartiets hemsida, centralen och Connect
Just nu hittar du underlag om kyrkovalet på Centralen. Detta material kommer att finns på
Connect som är det nya internwebben för centerpartiet. Den nya hemsidan kommer att
inom kort uppdateras med material om kyrkovalet

Media och kyrkoval
Vi vill tipsa om vår facebooksida https://www.facebook.com/CenterpartietISvenskaKyrkan
Där du också kan lägga in tips på aktuella frågor.

Bra att veta
Ekonomiskt stöd till kyrkovalsarbetet
Partistyrelsen tar beslut över budget 2017 den 5 december då får vi också reda på vilka
medel vi har för att driva kyrkovalet. Vi kan reda nu berätta att det kommer att gå att söka
medel under våren 2017 för att bedriva personlig valrörelse eller utåtriktade kampanjer i
kretsar och distrikt. Information om detta kommer nästa nyhetsbrev
Material
Vi kommer att ta fram 13 editioner, en för varje stift, av en gratisfolder som kommer att
tryckas i cirka en miljon exemplar. Varje stift ska utforma sin egen sida med en bra bild.
Kyrkomöte
Första mötesperioden är avklarad och alla betänkanden finns att läsa på Svenska Kyrkans
hemsida. Dessa ligger till grund för kyrkomötets andra mötesperiod, 21–23 november, då
beslut fattas
Goda exempel
Vi samlar in goda exempel på hur vi organiserar arbetet med kyrkovalet. Dessa exempel
kommer att finnas i Connect och är en hjälp till alla som behöver tips. Skicka in på
kyrkoval17@centerpartiet.se Här följer ett bra exempel
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6564924

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
Företrädare i stiften och kontaktpersoner i distrikten är utsedda. Företrädare har rätt att
registrera kandidater till de olika valen i kyrkomöte, stift och församling/pastorat
Från och med den 7 mars – 15 april 2017 kommer det att vara möjligt att registrera
kandidater och beställa valsedlar.
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. Nästa brev kommer i december.

