Nyhetsbrev nr 3 – Kyrkovalet 2016
– ett val för Centerpartiet!
Nu kommer nyhetsbrev från Centerpartiet. Brevet innehåller aktuell information med
anledning av kyrkovalet 17 september 2017.

Nya kandidater
Flera är färdiga med sina förnomineringar, andra är på gång med förnomineringar och en del
har ännu inte kommit igång. Ett tips är att ta kontakt med de som är aktiva i exempelvis
Svenska Kyrkans Unga om man vill bli nominerad inför valet, det finns även andra aktiva
frivilliggrupper där man kan fråga om de vill bli förnominerade. Magnus Ek har träffat
Svenska Kyrkans Unga på nationell nivå och det är angeläget att vi vitaliserar kandidatkåren.
Det handlar inte bara om yngre kandidater utan nya människor som inte haft ett
kyrkopolitiskt uppdrag.

Valkampanj bedrivs bäst lokalt och med röstmål
För att vi ska lyckas med ett framgångsrikt val så sker det bäst lokalt. Ni är den viktigaste
delen för ett bra val. Nu pågår valplanering och vi vill att man lokalt sätter röstmål och
arbetar efter detta. Vi kan vara behjälpliga med röstmål och hur vi kan arbeta med detta i
kyrkovalet. Det är lämpligt att fastställa valplan vid årsmötet då man också fastställer
eventuella listor till kyrkofullmäktige. Använd våra olika kampanjmetoder som finns på
Connect. De går bra att anpassa till kyrkovalet, se
https://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/innehall/kampanjer.4.665dd09515765c3f
dc116d.html
Skriv gärna under och förmedla vidare Svenska Kyrkans upprop på Facebook eller på
http://www.juluppropet.se/

Tänk i nya banor
Partistyrelsen har klubbat verksamhetsplan och budget för 2017. Det kommer att finnas en
pott att söka pengar från för nya typer av aktiviteter, nya mötesformer, medel kan gå till
utåtriktade aktiviteter i kyrkovalet. Ta fram nya mötesformer, fundera på hur vi kan skapa
ett lyssnande i valrörelsen, hur finns vi som resurser att möta nya målgrupper. Underlag
finns på Connect, senast ansökningsdatum är 30 juni. Grundbidrag till distrikten ska betalas
ut under första kvartalet 2017 på 15 000 kr sedan ska det tillkomma medel för de distrikt
som har huvudansvar i respektive distrikt. Vi återkommer om detta.

Goda exempel
Norrköping: Kört två Facebbook-kampanjer. I Centrala Norrköping har man kört kampanj,
”Ta ställning mot våldet”, det har hittills gett ca 5500 visningar. Sedan kör man ”Tema
medlemmar, hittills 8500 visningar på Facebook och Instagram. Billigt sätt att annonsera

Vi samlar in goda exempel på hur vi organiserar arbetet med kyrkovalet. Dessa exempel
kommer att finnas i Connect och är en hjälp till alla som behöver tips. Skicka in på
kyrkoval17@centerpartiet.se

Connect
Allt material finns på vårt nya intranät, Connect, se mer
https://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/innehall/organisationsstod/kyrokopolitisk
asektionen

Valprogram
Valprogrammet kommer att tas av partistyrelsen i början av februari. För att få ett utbyte av
idéer inom centerpartister i Svenska Kyrkan så vill vi uppmana att skicka in era lokala
valprogram till Leif Andersson som ordnar så att era program läggs upp det på Connect för
att andra ska kunna få del av det.

Kommunikation och material
Se till att använda arbetet kring röstmål och målgruppsarbete. På nationellt håll i
kyrkopolitiska sektionen arbetar vi med att lägga om arbetet för att arbeta mer effektivt till
våra särskilda målgrupper och enligt Agenda 2025

Riksorganisationens projektorganisation
Leif Andersson är projektledare för kyrkovalet 2017 och Linda Zetterström, Borlänge arbetar
med organisations-, kampanj- samt utbildningsfrågor.
Kontaktuppgifter: e-post leif.andersson@centerpartiet.se telefon 08-617 38 57
Har du synpunkter eller frågor sänd en mail till: kyrkoval17@centerpartiet.se.
Om du känner till någon som är intresserad av att få vårt nyhetsbrev ser vi gärna
att du vidaresänder det till vederbörande. Nästa brev kommer i januari.

