Verksamhetsberättelse
för Karlskrona Centerpartikrets gällande verksamhetsåret 2016
Karlskronakretsen har under 2016 haft 9 styrelsemöten samt årsmöte, höststämma, nomineringsstämma inför kyrkovalet och andra medlemsmöten som tex SV -Arena, världsmiljödagen och strategisk planering.Gruppmötena har under året hållits i samarbete med lokalavdelningarna i de olika
avdelnings- områderna inför varje kommunstyrelse. Våra gruppmöten är välbesökta och diskussionerna bra.
Vi började året med att 4 personer deltog på Centerpartiets kommundagar i Karlstad. Kretsen bekostade dock ingen av deltagarna eftersom distriktets, regionens och landstingets medel användes.
Årsmötet hölls 29 februari i Nättraby där Riksdagsledamot Daniel Bäckström från Säffle, Värmland
medverkade som talare. Under dagen gjordes stabsbesök på F17 i Kallinge samt på Marinbasen i
Karlskrona. Riksdagsledamot Kerstin Lundgren medverkade under dagen.
Den 9 mars delade kretsen ut traditionsenligt pris till en kvinnlig företagare. Årets pristagare blev
Ingela Johansson som egenföretagare driver gårdsbutik på Bottnadsmåla Gård
I april anordnade kretsen en SV Arena i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.Författarinnan
Kim M Kimselius föreläste med utgång från sin bok "Den där dagen" en stark bok om en våldtäkt på
en flicka som deltog på ett fotbollsläger. Boken är en självbiografi. Vi diskuterade kränkning och
våld mot flickor och kvinnor.
I maj deltog kretsen i en pendlarkampanj som innebar att hela Centersverige stod på järnvägsstationer och delade ut påsar med lokalproducerade flygblad och förtäring till tågresenärer. I Karlskrona och Bergåsa delades 400 påsar ut.Ingrid Hermansson deltog i en tvådagars Ordförandekonferens i
Solna i maj.
Centerpartiet deltog i PRIDE tåget 28 maj under en egen Centerfana.Vi hade en bra uppslutning av
medlemmar samt ett antal medlemmar från CUF. Under dagen skrevs även nya medlemmar in i partiet.
I Juli kampanjade vi i Hoglands Park om antibiotikafritt kött och delade ut disktrasor med budskapet.Världsmiljödagen i juni uppmärksammade vi genom att besöka en trädgårdsvisning i Oxabacken
samt tipsrunda med grillning vid Gisslevik.
Den årliga gränsträffen anordnades i år den 20 juli av Södra Möre avdelningen som bjöd in till landsbygdsmuseum i Voxtorp. Det var ett 45- tal personer varav 15 från Karlskronakretsen.Det är en tradition att kretsarna Karlskrona och Torsås samt Södra Möre avdelningen turas om värdskapet.662017
är det Torsås som står för värdskapet och därefter 2018 Karlskronakretsen.
I början av augusti anordnades en grillkväll vid Långö badplats med bad och grillning.Efter sommaruppehållet deltog ett flertal från Karlskronakretsen på distriktets kickoff 27 augusti där tyngdpunkt lades på hur vi tidigt ska lägga upp strategin för att nå valframgång 2018. Henrik Oretop från
Halmstad medverkade och delade med sig av sina erfarenheter.
I september så var vi aktiva i pendlarkampanjen och packade 500 kassar som delades ut på Trossö
och Bergåsa.
De regionala kommundagarna hölls på Hooks herrgård av Jönköping Centerpartidistrikt 21-22/10.
Deltagare från Karlskronakretsen var Johan Genestig, Lars Karlsson, Gunilla Gustavsson, Pernilla
Persson, Ingela Abramsson, Johan von Reis, Magnus Larsson samt Ingrid Hermansson.Fyra deltagare
bekostades av Karlskronakretsen.
7 November hade Karlskrona- och Ronneby- kretsarna gemensamt en kväll i Listerby med strategisk
planering under ledning av Peter Olsson från DRO, Decentraliserade riksorganisationen.

Kretsens höstmöte hölls 14 November i Jämjö församlingshem. Ett 55 tal medlemmar deltog. Kvällen inleddes av statsarkitekt Hans Juhlin som höll ett föredrag om bostadsbyggandet i kommunen.
Underhållning under kvällen av Emilio Walter.Under kvällen hölls det även en nomineringsstämma
inför kyrkovalet 2017.Be- Bo landsbygdspriset utdelades till Per och Inga Johansson i Fur, vars bedrift var att ha upprustat ett antal fastigheter för permanentboende och uthyrning.
Under två dagar 28-29 december anordnade kretsen i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
en minnesutställning om Torbjörn Fälldin. Torbjörn var en av 1900-talets främsta politiska ledare i
Sverige. Han bröt ett 44 -årigt socialdemokratiskt maktinnehav.Utställningen besöktes av ett 80-tal
personer.
Under året har vi fått ett flertal nya medlemmar, vilka vi hälsar varmt välkomna.Styrelsen framför
ett tack till alla inom Centerrörelsen för det arbete som har utförts under året samt till det goda
samarbete som råder inom kretsen.
Styrelsen 2016 har bestått av
Ordförande:

Ingrid Hermansson, Nättraby

Vice Ordförande

Magnus Larsson, Torhamn

Kassör

Berith Pagels, Karlskrona

Sekreterare.

Johan Genestig, Sturkö

Övriga; Bernt Runesson, Rödeby, Anders Lennartsson, Holmsjö, Claes Gustavsson, Nättraby, Irma
Strömberg, Aspö samt Mats Lindbom, Horsaryd.
Ersättare: Pernilla Persson Kättilsmåla, Agnetha Persson, Karlskrona, Maria Persson Karlskrona, Lars
Karlsson, Bettamåla, Lotta Eijdefjel-Nilsson, Jämjö samt Benjamin Topalovic, Karlskrona
Tack för ett väl genomfört verksamhetsår.
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