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Bilder från styrelsens sommaravslutning hos Henrik Lander

Ordförande har ordet
Det är dags att lägga 2017 till handlingarna och det är ett år som kan
beskrivas som framgångsrikt, tufft, roligt och som lägger grunden framåt,
men vad menar jag med dessa ord egentligen? Framgångsrikt för att
Centerpartiet i Karlstad har ökat sitt medlemstal med 10 personer, och
att vi tillsammans med Centerkvinnorna. Ungdomsförbundet och
Studentförbundet ökar med 17 medlemmar. Tufft för att det varit många
stora och svåra frågor att hantera både internt och inom
kommunpolitiken och då tänker jag främst på Moskefrågan och Mumin.
Roligt för att vi har väldigt trevligt och kul när vi träffs, extra kul är det när
det dyker in nya ansikten på våra aktiviteter men framförallt för att det
finns så himla många duktiga människor i vårt parti. 2017 var året då vi
började staka ut riktningen för ett framgångsrikt valår 2018 och då vi ska
bedriva kommunens roligaste valrörelse, säger som Maud alltid sa
”Roligast Vinner”. När vi summerar 2018 vill jag se ett Centerparti som
har ännu fler medlemmar och fler ledamöter i fullmäktige efter valet. Väl
mött under roliga 2018
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Protokollförda styrelsemöten
Elva (11) protokollförda styrelsemöten.

Gruppmöten
Utöver årsmötet har kretsen haft elva (11) gruppmöten. Andreas Pettersson har ansvarat för
gruppmötena och det har diskuterats kommunala frågor.

Medlemmar
Medlemmar i kretsen är samtliga som erlagt medlemsavgift i Centerpartiet, Centerkvinnorna,
Centerpartiets Ungdomsförbund eller Centerstudenterna.
Kretsen hade vid årsskiftet 214 medlemmar. En ökning med 24 medlemmar

Medlemmarnas representation och kursdeltagande
Vi har varit väl representerade vid partiets regionala dagar, distriktsstämmor och
kommundagarna. I distriktsstyrelsen sitter Marie Lundberg.
Flera medlemmar har deltagit i olika utbildningar anordnade av Centerpartiet på riksnivå.

Representation distrikt och region
Vi har varit väl representerade vid partiets distriktsstämmor, distriktets nomineringsstämma
och kommundagarna.

Kyrkovalet 17 september
Centerpartiet gjorde ett bra kyrkoval i alla tre valinstanser.

Aktiviteter under verksamhetsåret
Årsmötet 20 februari
Den 20 februari hölls årsmötet på Terrassen i Mariebergsskogen. Förutom förhandlingarna
talade Anders W Jonsson, Centerpartiets vice ordförande på mötet. Henrik Lander valdes till
ny ordförande efter Jonas Orgum för kretsens verksamhetsår 2017.

Manifestation mot kärnkraft 11 mars
Andreas Pettersson och Christoffer Engkvist från styrelsen höll tal på Manifestation mot
kärnkraft anordnad av Värmland mot kärnkraft.

Annie Lööf besöker Karlstad Universitet och kretsen
Annie Lööf besökte Karlstad Universitet på sin årliga debattresa till olika universitet där hon
debatterar mot Jonas Sjöstedt. Innan hon gick upp i debatten fick vi en pratstund med henne
i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler kring olika kommunala frågor.

Träff med islamiska kulturföreningen 21 mars
Vi träffade islamiska kulturföreningen för att lyssna och samtal kring frågan om en ny moske
på Rud i Karlstad.

Träff på ambulansen 23 mars
Vi besökte ambulansen tillsammans med Jane Larsson. Där fastställdes kyrklistan för
Karlstad pastorat.

Centerutbildning 2 april
Vi anordnade en utbildningsdag kring bl.a värdegrundsfrågor.

Distriktsstämma Sunne 8 april
Distriktsstämman hölls i år i Sunne. Centerpartiet Karlstad närvarade såklart och vi
välkomnade Marie Lundberg som ny styrelseledamot i distriktsstyrelsen.

Budget 1 maj
Vi diskuterade den kommande budgeten och vilka satsningar vi ville se.

Nationell pendlarkampanj 16 maj
Den 16 maj hade Centerpartiet nationell kampanj för Närmare vård, ett viktigt ämne som
även vi i Karlstad kampanjade kring när vi stod på Centralstation och delade ut goodiebags.

Väse marknad 25 maj
Vi deltog på Väse Marknad och samtalade med marknadsbesökare.

Träff med nya medlemmar 30 maj
För att välkomna nya medlemmar i partiet anordnade styrelsen en grillkväll för alla
intresserade nya medlemmar

Stadsloppet 17 juni
3 tappra själar deltog i Stadsloppet i år. Det är ett bra sätt att synas med våra profilkläder på
samt en extra motivation för deltagarna att röra lite extra på sig.

Putte i Parken 29 juni – 1 juli
Centerpartiet Karlstad deltog tillsammans med Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF på
gratisfestivalen Putte i Parken. Det var CUF som kom med förslaget och vi delade upp
dagarna mellan oss. Vi stog under de tidiga timmarna och CUF på kvällen. Uppdelningen
gjordes då det på kvällen främst var ”ungdomsband” som spelade och mitt på dagen lite mer
blandade artister.

Lillerudsdagarn 26-27 augusti
Vi hade ansvar för lördagen på Lillerudsdagarna och dagen bjöd på många och intressanta
möten och en del morotsstaplartävling.

Blodomloppet 29 augusti
Vi deltog i blodomloppet och i samband med tävlingen publicerades en debattartikel i NWT
om vikten av att ge blod, skriven av två medlemmar i partiet.

Värmland Pride 9 september
För att visa att vårt ställningstagande till alla människors lika värde och möjlighet att älska
den du gör deltog vi i årets Prideparad i Karlstad.

Karlstad Airport 13 september
Vi besökte Karlstad Airport och fick höra lite tankar och ideer kring deras verksamhet

Inför partistämman - september
Vi hade genomgång tillsammans med Andreas pettersson kring handlingarna till stämman

Återvinningens dag 29 september
På återvinningens dag åkte vi ut och besökte några återvinningscentraler i kommunen och
delade ut tårta till de som arbetar där för att uppmärksamma deras viktiga arbete för en
bättre miljö.

Skoldebatt 5 oktober
Lärarförbundet anordnade en skoldebatt i anslutning till deras skolranking. Vi deltog i en
paneldebatt med fokus på hur vi kan förbättra skolan i kommunen.

Brandstationen 14 november
Vi besökte brandstationen och fick en rundtur. Det var även sista dagen att nominera
kandidater till kommunlistan.

Johanna Jönsson 27 november
Riksdagsledamoten Johanna Jönsson besökte oss den 27 november och pratade om
hennes område, migration och integration.

Julavslutning i Molkom 5 december
Årets sista gruppmöte avslutades traditionsenligt med julgröt, denna gång i Molkom.
Till alla medlemmar vill styrelsen framföra sitt tack för medverkan under det gångna året.
Partiet fyller en viktig roll i kommunen. Med fortsatt gott samarbete bland medlemmarna så
har vi stor förhoppning om framgång för centerpartiet på nya året 2018 och de allmänna
valen den 9 september.
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Verksamhetsplan 2018
Övergripande mål 2018–2019
Centerpartiet Karlstad vill erbjuda en verksamhet som tilltalar fler och som gör att
organisationen och medlemmarna kan utvecklas.
Huvudmålet för verksamhetsåret 2018 är de allmänna valen den 9 september.
Centerpartiet har idag tre ordinarie fullmäktigeledamöter och två suppleanter. Efter
valet siktar vi på att ha sex ordinarie platser i kommunfullmäktige.

-

6 ordinarie kommunfullmäktigeplatser efter valet.
Fortsatt ingå i en styrande koalitionen
Öka medlemsantalet med 15% (ca 30 st)

Politik
Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Feminism ur ett liberalt perspektiv
handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Karlstad
behöver mer centerpartistisk politik för ett grönt, liberalt och tryggt samhälle med
möjlighet att bo och leva i hela kommunen.
För att få mer centerpartistisk politik i kommunen behöver Centerpartiet ingå i en
styrande koalition.
Mål:
6 ordinarie kommunfullmäktigeplatser efter valet.
Fortsatt ingå i en styrande koalitionen
Organisation
Centerpartiet har glädjande fått flera nya medlemmar de senaste åren. Det ställer
krav på vår organisation att möta de nya medlemmarnas engagemang och
kunnande på bästa sätt. Vi vill vidareutveckla de olika nätverksgrupper vi har i partiet
för att fånga upp det kunnande som finns hos de nya medlemmarna.
- Aktiviteter:
- Utbildning med de som står på kommunlistan
- Toppkandidatutbildning
- Öppet seminarium kring hållbart byggande

- Utbildning kring våra prioriterade frågor
- Almedalsveckan 1-8 juli

Medlemmar
Grunden i Centerpartiet är dess medlemmar och de behov som finns där.
Centerpartiet bygger på ett öppet, demokratiskt styrsätt där alla medlemmar bidrar
med det de kan och vill. Verksamhetens kärna ska kännetecknas av demokratisk
påverkan, öppenhet och samtal kring politiska frågor med högt i taket.
Centerpartiet Karlstad har en bra åldersblandning bland medlemmarna och det ser vi
positivt på. Vi behöver jobba hårdare med öka mångfalden i partiet.
-

-

Mål:
Öka medlemsantalet med 15% (ca 30 st)
Öka mångfalden bland medlemmarna
Aktiviteter:
Minst 3 medlemsträffar med inbjuden riksdagsledamot som gäst
Nätverksträffar i de grupper vi har
Riktade aktiviteter för att öka mångfalden
Studiebesök på intressanta verksamheter
Träff med Fredrick Federley över länk
Manifestation: Värmland mot Kärnkraft 10 mars.
Politikpub
Distriktsstämman 7 april
Motionsskrivarkväll (inför distriktsstämman)
Stämmoskola (hur går en stämma till)
Medlemsmöten:
Onsdag 7 mars kl 18.00 på Karlstadrummet (bibliotekshuset).
(kommunlistan faställs)
Gruppmöten
Tisdag 10:e April
Tisdag 15:e Maj
Tisdag 12:e Juni sommaravslutning

Kommunikation
Centerpartiet har under året utvecklat sin kommunikation på flera områden. Vi syns
allt mer på sociala medier och på debattsidorna i dagstidningar.
Vi vill fortsätta utveckla och fokusera på sociala medier kring vår kommunikation.
Med enkla, tydliga inlägg och videoklipp vill vi sprida vår politik. Partiets öppna

facebooksida har idag 193 gillamarkeringar. Det behöver vi öka till åtminstone 250
gillamarkeringar.
Facebooksidan för intern kommunikation ska utvecklas och fler medlemmar ska bli
inbjudna.
Det absolut bästa sättet att komma i kontakt med Karlstadsborna är genom fysiska
träffar. Kampanjer och torgmöten ska vi fortsätta att delta i och vi vill öka frekvensen
som vi är ute på stan och pratar politik med väljarna.
Under 2018 ska kretsstyrelsen också utveckla och stärka möjligheterna för
medlemmar att delta i utformningen och spridningen av digitala kampanjbudskap.
Vi har en bra hemsidan som vi vill fortsätta utveckla. Bland annat kommer
handlingsprogrammet finnas tillgängligt där så att alla kan ta del av vad vi vill
genomföra i kommunen.

