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CENTERKONTAKT 
 

Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 
 

2017 ULRICEHAMN Nr: 1 
 

 

INNEHÅLL: 

 
1. Innehållsförteckning 
 
2. Val 2018 
 
3. Kyrkovalet 2017 
 
4. Kallelse till Årsmöte 

 
Vill du vara med och påverka nästa 

Centerkontakt eller andra frågor och 
tankar kring vårt politiska arbete, 

hör gärna av dig till:  
Centerpartiet Strandgatan 20 523 31 

Ulricehamn eller 0321-13101 eller 
maila till: 

ulricehamn@centerpartiet.se 
 
 

www.centerpartiet.se/ulricehamn 

 
 

mailto:ulricehamn@centerpartiet.se
http://www.centerpartiet.se/ulricehamn
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Kommunfullmäktigeval 2018 
 

 

Hej centermedlemmar  

På Höststämman den 27 november kommer vi att fastställa valsedeln för 

kommunvalet 2018 

I nuvarande mandatperiod har Centerpartiet 10 mandat i 

kommunfullmäktige sam 5 ersättare. Vårt mål är att ta ytterligare 

mandat efter valet 2018 och förhoppningsvis nå ett mål på 12 mandat. 

Detta skulle betyda att vi skulle bli 12 ordinarie samt 6 ersättare alltså 18 

personer som har möjlighet att direkt vara med och påverka kommunens 

framtid.  

Med facit i hand ser vi att med eventuella avhopp på grund av flyttning 

eller annan yttre påverkan bör det bli ca 25 personer som är beredda att 

ta en plats i fullmäktige under mandatperioden. 

 

Nomineringsprocessen 

Under hösen kommer en medlemsomröstning att ske. 

Här har du möjlighet att välja den eller de personer som du vill högt upp 

på vår valsedel. 

Med detta utskick får du en lista med namn som ställt sig positiva ett 

vara med i denna medlemsomrötning, namnen är i alfabetisk ordning. 

Du ska sätta en siffra 1-10 på de som 10 som du vill som de 10 förstas 

på valsedeln. 10 är den som du vi se som etta och 1 på den som du vill 

på 10 plats.  

 

Vill du nominera någon eller dig själv så skicka ett mail till 

ulricehamn@centerpartiet.se 

Så överlämnas ditt/dina förslag till nomineringsgruppen 
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Kyrkovalet 2017 
 
Dag att nominera till kyrkovalet. 
 
Årsmötet den 21 februari blir även 
nomineringsstämma för kyrkovalet. 
 
Det betyder att skall fastställa valsedeln 
till det lokala kyrkovalet för Ulricehamn 
pastorat. 
 
Det är sista möjligheten att kunna påverka valsedelns utseende.  
 
Det pågår en diskussion om hur vi skall vårda våra kyrkobyggnader i 
framtiden och en sak är klar och det är att byggnaderna inte går att flytta. 
Vi kan inte avveckla utan måste utveckla kyrkan in i framtiden och arbeta 
för att hitta nya användningsområden för kyrkbyggnader. Många kan med 
fördel delvis byggas om för att innehålla även en församlingsdel med liten 
kafédel, förslagen för en utveckling av användningen av 
kyrkobyggnaderna är viktiga. Det är med stort ansvar som framtida 
kyrkopolitiker antar sig sina uppgifter. 
 
Har du förslag på kandidater är du välkommen att skicka dessa till 
kretsorganisatör Tommy Johansson på 
tommy.johansson@centerpartiet.se, eller ta med förslagen till årsmötet så 
lämnas detta över till nomineringsgruppen eller behandlas på stämman. 
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