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Möten
Styrelse har haft möten 12 gånger sammanlagt under året som gått. Gruppträffar har varit
en vecka innan KF och de ägde rum digitalt till följd av pandemin.

Aktiviteter
Medlemsmöten hölls i samband med pallkrageträffar som vi ordnade i samverkan med
Centerkvinnorna, under vår till sensommar men det här året var de  inte lika besökta pga
pandemin.  Bland annat  hade vi Gunnar Björk som berättade om sin nya bok “Ledarskap i
politiken”.

Utifrån Verksamhetsplanen för 2021 har det gjorts en hel del:
- Styrelsen har jobbat med valfrågor.
- Utvärdering av majoritet-samarbetet utifrån 100-punktsprogrammet.
- Aktivt arbete med stärkt kommunikation på sociala medier och debattartiklar i

lokaltidningar.
- Tematräff om vätgas: hearing med representanter för lokal industri. Fysisk träff men

det sändes även online.
- Vi uppmärksammade tillsammans med  Centerkvinnorna 100 års av kvinnors rösträtt

genom olika aktiviteter under den gemensamma veckan med övriga politiska partier.
Bland annat genomfördes en sändning med inspirations- och kunskapsspridande
seminarium om kvinnors del i historien.

- Traditionell grötfest hölls i Bönan och den var välbesökt, bland annat av länets
riksdagsledamot, Anders W Jonsson

- Nya medlemmar kontaktades personligt och välkomnades

Vi började året med 116 medlemmar och avslutade med 126 medlemmar.

Slutord
Det har varit ännu ett  annorlunda år till följd av pandemin som har varit under hela året
med olika intensitet. Styrelsen har arbetat med att hålla kontinuitet och struktur i mötena
och träffats såväl fysiskt som digitalt utifrån samhällsutvecklingen.  Med de här orden vill vi i
styrelsen tacka för förtroendet och vi ser fram emot ett nytt och spännande Val Center år!


