VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Kungsörs C-krets

Under verksamhetsåret 2016 har vi genomfört 7 st styrelsemöten och haft löpande
avstämningar i andra forum t.ex i samband med fullmäktigegrupp. Beslut taget om att
Madelene Ericsson, gruppledare och oppositionsråd, är adjungerad till styrelsens möten.
Året inleddes med kommundagar i Karlstad vilka genomfördes i början av februari med
temat ”Mångfald är bättre än enfald”. Representanter från Kungsör var Petter, Madelene
och Lina. Februari innebar även årsmöte där Gunnar Karlsson avgick som
kretsordförande och lämnade ordförandeklubban vidare till Petter Westlund. Årsmötet
inleddes av gäst Johan Kling från Riksorganisationen och han hann smaka på Ingrid
Davidssons fantastiska smörgåstårtor innan årsmötet fortsatte enligt dagordning.

3/4 stod Centerpartiet som värd för kyrkkaffet och tårtor i alla dess former lät besökarna
väl smaka. En knapp vecka senare var det distriktsstämma i Köping där Ingrid Davidsson
tilldelades guldnålen och blombukett under varaktiga applåder. Lina Johansson var
föreslagen ledamot i distriktsstyrelsen vilket även beslutades.
I samband med vårmarknaden i centrum deltog vi med tält, fika, informationsmaterial
och en fråga kring fiber i vår bygd. Våren var intensiv där C i Kungsör syntes i olika
sammanhang och allmänt under året varit aktiva på Facebook - alla medlemmar som är
aktiva på nätet har gillat och delat inlägg. Sommaren tog vid våren och i början av juni
deltog vi i Håll Sverige Rents kampanj #ettskräpomdagen. Under världsmiljöveckan
deltog vi i kommunens aktiviteter och i Lockmora kunde besökare plantera sin egen
solros.
6/8 genomfördes traditionen manöverprov med traktor och vagn i Granhammar . 51
personer närvarade denna vackra sommardag vilken avslutades med knytis och dans till
Rytterströms orkester. Johan Davidsson kammade hem vinsten i traktortävlingen.
Återkommande Centertillställningar i Kungsör är dessutom surströmmingsfesten 18/8 i
Esbjörnsgården och Vilan-visning som genomfördes i september, även där 51 deltagare.

Sommaren fortsatte visa sig från sin bästa sida och i solsken tog vi emot Lars Kallsäby,
talesperson för Centerpartiet i Västmanland, på föreningsdagen 27/8 under Thor
Modéendagarna. Dagen efter genomförde vi strategisk planering i Köping tillsammans
med Köping och Arboga. Lisa och Hanna från riksorganisationen gav oss verktyg och tips
inför kommande valarbete.

27/9 genomfördes pendlarkampanj där vi bemannade både buss- & tågstationen och
bjöd på närodlade äpplen och matnyttiga informationsblad.
23/11 gjorde vi ett studiebesök på Elite Sängar. Besöket lockade många medlemmar som
ville lyssna till Niklas Nelson när han berättade hur företaget bildades 2011 och hur de
lyckats. I våras tilldelades de Årets företagare i Kungsör och ett par veckor före vårt
besök förärades de även med utmärkelse på företagsgalan i Västra Mälardalen.
Året avslutas 15/12 i C-lokalen med julsmörgås. Blomma delades ut till Ingrid Davidsson
för hennes fantastiska hembakta fika hela året och till Madelene Ericsson, gruppledare.

Styrelsen tackar för förtroendet under året och ställer härmed våra platser till
förfogande.
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