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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2018  

  

CENTERRÖRELSEN I 
GÄVLEBORG 

 
Distriktsstämman 2018 
Distriktet höll sin stämma den 28 april på Winn Conference i Gävle. Där samlades ombuden för att 
godkänna verksamhetsberättelse, planer och strategier för valet och kraftsamla inför valrörelsearbetet 
2018 och göra en kampanjinsats i centrala Gävle. Talare på stämman var Anders W Jonsson 
riksdagsledamot, Johan Hedin riksdagsledamot samt Olle Fack ledarskapskonsult.   

  

Distriktstyrelsen 
Distriktsstyrelsen har bestått av Magnus Svensson, Ann-Helen Persson, Carina Olsson, Elisabeth 
Johansson, Carl-Ewert Ohlsson, Anton Stark och Sören Görgård. Adjungerade har varit Anders W Jonsson 
riksdagsledamot, Hannah-Karin Linck regionråd samt Edvin Östlund-Qvist ordförande CUF Gävleborg. 
 
Under 2018 har distriktsstyrelsen haft 16 möten inklusive konstituerande möte. Under valåret 2018 har 
distriktsstyrelsens arbete fokuserat på valrörelsearbete och efter valet har även ett stort arbete lagts ner 
på att följa och delta i förhandlings- och nomineringsarbetet i kretsar, på regionnivå samt i 
förtroenderådet på riksnivå. 

 

C-forum 
C forum är ett nätverk mellan länets ledande C företrädare i kommuner, region och riksdag samt Nils 
Westling som är invald i Sveriges Kommuner och Landsting. Telefonmöten hålls i regel måndag morgon 
varannan vecka. Där informerar ledande politiker från riks-, region och kommunerna i länet om 
dagsaktuell politik. Fyra gånger per år avsätts även tid för studiebesök och fysiska möten. Anders W 
Jonsson och Magnus Svensson har varit sammankallande under 2018.  
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Regionfullmäktigegruppen 
Centerpartiet i Region Gävleborg, Verksamhetsberättelse 2018 
Centerpartiet har representation i Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 
Hållbarhetsnämnden, Kultur- och kompetensnämnden, Patientnämnden, Företagshälsovårdsnämnden, 
Folktandvården Gävleborg AB, Folkteatern Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands museum. 
Hannah-Karin Linck är vårt regionråd och bl.a. ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Övriga uppdrag 
i presidier och beredningar: Kenneth Nilshem är vice ordförande i Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet. 
Erik Holmestig är vice ordförande för Folktandvården Gävleborg AB. Nils-Erik Falk ingår i beredningen för 
Kultur- och kompetensnämnden. Björn Brink ingår i beredningen för Hållbarhetsnämnden. 
 
Det politiska arbetet baserar sig på Centerpartiets valprogram och den politiska inriktning som antagits av 
majoritetspartierna (S, V, Mp och C).  Inriktningen innefattar fyra områden – Hela Gävleborg ska leva och 
utvecklas, Ett grönt och hållbart Gävleborg, En välfärd att lita på, En politik för fler jobb och högre 
utbildningsnivå. Den politiska inriktningen ska vara genomgående i all verksamhet i Region Gävleborg. 

Region Gävleborg har arbetat fram en länsplan för regional transportinfrastruktur under 2018. Planen 
fokuserar på hållbar och säker arbets- och studiependling, kompetensförsörjning och näringslivets 
transporter. Samordning med trafikförsörjningsprogrammet har gjort kollektivtrafiken mer 
konkurrenskraftig med ökat kollektivt resande som följd. För Centerpartiet är det särskilt viktigt med 
satsningar på närtrafik och flexibla lösningar, inte minst för landsbygder och glesbygd. 

Under 2018 har regionen arbetat med åtgärder som stödjer utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig 
och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på den nära vården. Ett exempel är de mobila team som införs 
genom samverkan mellan regionen och kommunerna. 

Framtidsbygget, där vi ser framåt och investerar i ändamålsenliga och moderna sjukhus i Gävle och 
Hudiksvall, har sjösatts under året. Detta samtidigt som vi stärker den nära vården på olika sätt, det 
handlar om geografisk och tidsmässig tillgänglighet och närhet , närhet i personligt bemötande personal 
och patient och få träffa specialist i rätt tid, ”de fyra närheterna”.  

  
Regionfullmäktigegruppen 
Regionfullmäktigegruppen har genomfört 7 sammanträden. Kenneth Nilshem har varit gruppordförande 
och Carl-Ewert Ohlsson har varit vice gruppordförande. Regiongruppfullmäktigegruppen har utgjorts av 
Kenneth Nilshem, Björn Brink, Carl-Ewert Ohlsson, Hannah-Karin Linck, Marit Rempling, Erik Holmestig, 
Nils-Erik Falk, Helena Wikström, Matilda Göransson, Yvonne Kardell, Stig Eng, Eva-Lena Zackrisson och 
Sören Görgård. 
 
Första veckan i december besökte den förra mandatperiodens regiongrupp Bryssel och utöver 
studiebesök genomfördes en utvärdering överlämning av information för att rigga den nya 
regionfullmäktigegruppen som efter valdagen 2018 nu ska axla rollen och fortsatt hålla Centerpartiets 
fana högt inom hälso- sjukvård och regional utveckling. 
 
Övrigt 
Per-Ewert Ohlsson-Björk har varit anställd som politisk sekreterare till en anställningsgrad av 50% 
respektive 75% 

  

Cekapix 
Styrelsen består av ordf Hans Jonsson Edsbyn, Sven Bergström Forsa, Birgitta Persson Enånger, Stig Eng 
Nordanstig och Elisabeth Johansson Bollnäs.  
Tillgångarna uppgår per den sista december 2018 till totalt ca 9,1 miljoner, och värdeminskningen under 
året var -7,52%. 
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Utbildningar 
Distriktet har under året arrangerat en mängd utbildningar och träffar för samordning och planering inför 
valet 2018. Utöver de utbildningar som genomförts i distriktets regi så har även aktiva medlemmar varit 
väl representerat på utbildningar som genomförts både på lokal, regional och riksnivå inför valet 2018. 
 
Elisabeth Johansson och ombudsman Jonas Rask Samuelsson har också tillsammans med My Fransson på 
Studieförbundet Vuxenskolan under året arbetat med att färdigställa en långsiktig utbildningsplan med 
syfte att rigga både organisationen och våra politiska företrädare inför framtida utmaningar. 

 

Regionenheten 
Regionenheten i region Mitt har fått ett utökad uppdrag, som omfattar distrikten Gävleborg, Dalarna, 
Örebro och Värmland, sammanlagt 53 kretsar. Under 2018 har även regionenheten fokuserat på 
valrörelsen och utbildningar med fokus på valrörelse 2018. Arbetet har varit inriktat på att stötta såväl 
förtroendevalda som de organisatoriska ledarna för valvinst 2018. Regionenhet mitt har bestått av Linda 
Zetterström utbildning, Fredrik Jarl kommunikation och Mona Smedman organisation/politik.  

 

Medlemmar i Centerrörelsen i Gävleborg 
Antalet personer som var medlemmar 2018-12-31 var totalt 1723 personer. Antal medlemskap var för 
Centerpartiet 1132, Centerkvinnorna 544, Centerpartiets Ungdomsförbund 60, Centerstudenter 9 st. 

 

Verksamhetsberättelse för Centerkvinnorna i Gävleborg 2018 

Centerkvinnodistriktet har arbetat aktivt tillsammans med Centerpartidistriktet i allt som rört distriktets 
verksamhet och valrörelsen 2018. Centerkvinnodistriktet har gemensamt med Centerpartiet i Gävleborg 
ansvarat för planering och genomförande av distriktets verksamhet och organisatoriska arbete. 

Centerkvinnodistriktet har deltagit i nominerings- och förhandlingsarbetet både på lokal-, regional- och 
riksnivå, där CK dof, Ann-Helen Persson, även suttit med i förtroenderådet och företrätt Centerparti-
distriktet vid nationella konferenser och träffar under året. 

Centerkvinnodistriktet har bevakat politiska frågor, skrivit debattartiklar och spridit Centerkvinno- och 
centerpartipolitik via sociala medier och utåtriktad verksamhet, främst under valrörelsen.  

Centerkvinnodistriktet har också tagit initiativet till två SV Arenor som turnerat runt i länet. Dels en SV 
Arena där CK-avdelningarna i Bollnäs, Hanebo, Hamrånge och Hudiksvall i samarbete med Föreningen 
MatVärden lyfte mat och livsmedelsfrågor vid utåtriktade evenemang. Dels en SV Arena där CK dof Ann-
Helen Persson och Leena Bergander Wikström, Hamrånge CK-avdelning turnerade runt i distriktet för att 
diskuterad jämställdhet och genus på temat:  #metoo - och sen då. 

Centerkvinnodistriktet har besökt och haft kontakt med CK-avdelningarna i länet i samband med 
stämmor, utdelning av ”Årets företagsamma kvinna”, vid CK- avdelningars jubileum och under 
valrörelsearbetet. Centerkvinnodistriktet inbjöd distriktets ombud till ombudsträff och sponsrade CK-
avdelningarnas ombud vid CK Förbundsstämma den 8-10 juni 2018. CK-distriktet har även varit 
representerat vid Centerkvinnornas förbundsaktiviteter och utbildningar. 
 

 

Årsbokslut för Centerrörelsen i Gävleborg 
Finns i en separat bilaga  

 

REVISORERNAS BERÄTTELSE 
Finns i en separat bilaga, kommer att delas ut på distriktsstämman  
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Söderhamn 2019-03-31 

 
 
______________________   _____________________ 
Magnus Svensson    Ann-Helen Persson 

 
 
_______________________   _____________________  
Carina Olsson    Elisabeth Johansson 

 
 
_________________________   _____________________ 
Sören Görgård    Carl-Ewert Ohlsson
     

 
_______________________ 
Anton Stark 

SLUTORD 2018 
 

 

För centerpartiet i Gävleborg kan 2018 sammanfattas i valframgång och succé. Vi gick fram i de flesta 

kommuner i länet, vi gick fram i alla kommuner i regionvalet och vi gick fram i alla kommuner i 

riksdagsvalet. Vi målade Gävleborg lite grönare, lite företagsammare och lite mer medmänskligt. 

 

Den framgång vi fick i valet bygger på långsiktighet och ett strategiskt tänk. Ett arbete som startade efter 

valet 2014. Där vi gjorde en stor organisationsutredning som lade grunden till att stärka organisationen 

och jobba med utbildningar för såväl äldre som nya medlemmar. 

 

I den valanalys som Centerpartiet i Gävleborg tog fram efter valet så lyfts många saker som vi gjorde rätt. 

Men det lyfts även förbättringsområden. Framförallt är det att fortsätta stärka och fördjupa samarbetet 

mellan kommunkretsarna och distriktsnivån samt förbättra gemensamma planeringen. Även i den 

nationella valanalysen slås fast att sammanhängande valrörelse är en framgångsfaktor. 

 

När vi nu blickar framåt så handlar de kommande åren om att stärka organisationen. Att jobba med 

verksamhetsutveckling och att fortsätta att stärka alla led i Centerrörelsen Gävleborg. Det handlar om att 

fortsätta vårda och utveckla en idé- och politikutveckling i distriktet. 

 

Vi i nuvarande distriktsstyrelse vill framföra vårt stora tack till alla valarbetare och kandidater som 

kämpade i valrörelse och bidrog till vår seger. Vi vill tacka kommunkretsarna för allt fint samarbete. Vi vill 

tacka regiongruppen. Vi vill tacka Centerkvinnorna och Centerns ungdomsförbund för det samarbete vi 

haft under året. 

 

Vi i styrelsen vill även rikta vårt tack till Fredrik Olsson och Per-Ewert Ohlsson som jobbat och hjälpt oss 

under valrörelsen och Solange Nordh som hjälpte oss med valanalysen som anställda. Vi i styrelsen vill 

rikta vårt särskilda Tack till Jonas Rask-Samuelsson som är distriktets ende anställde och som fått jobba 

som både ombudsman och valombudsman under det gångna året. Tack! 

 

Nu fortsätter vi FRAMÅT! 

 


