
 
 
 
 
 
 

Returadress: Centerpartiet Östergötland, Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping 

Kalendarium 2018 
 

Lö 13 jan Steg 1 politik respektive kommunikation 
Lö 20 jan Inspirationsdag för kretsstyrelser med Henrik 
Oretorp 
Lö 20 jan Steg 1 politik respektive kommunikation 
Ti 23 jan Kommunsamråd, Askeby. 
26 - 27 jan Regiongruppen årskick-off på Sikargården. 
Sö 28 jan Steg 1 politik respektive kommunikation 
28 jan årsmöte Vadstena, C-lokalen, Vadstena 
29 jan årsmöte Söderköping 
 
2-3 feb kommundagar, Arlanda Stockholm 
4 feb årsmöte Boxholm 
8 feb Norrköping kretsårsmöte med Sofia Jarl, förbunds-
ordf i CK som gäst. 
11 feb Mjölby kretsårsmöte 
12 feb årsmöte Åtvidaberg 
14 feb Valdemarsvik kretsårsmöte 
14 feb Finspång kretsårsmöte 
15 feb 18.30 Motala årsmöte Torpa Gård 
15 feb 19.00 Ödeshög årsmöte, Annelies B&B, Storg 35 
Ödeshög 
24 feb Linköping kretsårsmöte 
 
5 mars 13.30 Besök av riksdagsledamöterna Solveig Zan-
der och Staffan Danielsson. Vi startar upp Seniornätverket 
i Östergötland. Linköpingsområdet, lokal ej bestämd ännu. 
 
9 - 10 mars toppkandidatutbildning nr 1 kommunlistor 
15 mars sista dag att ha lämnat in årsrapport till medlems-
service 
17 mars kampanjarbetarutbildning 
19 mars sista dag för kretsar att lämna in beställning val-
sedel: protokoll, alla uppgifter, alla underskrivna förkla-
ringar 
24 mars Distriktsstämma  
 
14 april Toppkandidatutbildning (3 per krets) 
Kampanjavstamp 2018: konferens för ordförande och 
kampanjledare i krets och distrikt 
 
Maj Nomineringsprocess för EP-val startar 
 
4 juli Annie Lööf talar i Almedalen 
 
2 aug förtroenderåd valmanifest tas 
3-4 aug prel valkonvent 
16 aug förtidsröstning hos utlandsmyndighet startar 
 
9 sep allmänna val 
 

 
 

Hitta mera information på hemsidan eller på Facebook. Annars 
ring och fråga! 

www.centerpartiet.se/ostergotland eller ring 013-141614. 

 

Motionskurs  

 
Kretsarna i väster har 
under två kvällar gnug-
gats i motionsskrivande 
av Leif Andersson, Reg-
ionenheten.  
 
Första kvällen träffades 
man i Motala och då 
gick Leif igenom lite av 
grunderna för vad som 
gäller för motioner och 
interpellationer samt lite 
av vad som hade avhandlats på stämmorna i Malmö. 
 
Deltagarna får i uppgift att till nästa träff skriva varsin motion, som då skulle 
diskuteras. 
 
Vid den andra träffen som var i Boxholm gick man igenom de motioner som 
skickats in och diskuterade dessa. 
Leif gick också igenom det aktuella politiska läget och vilka frågor som kan bli 
aktuella i valet 2018. 
       Jan Engholm 

 

Lars Karlsson, Anders Agnemar, Göran Tunemar, Leif 
Andersson, Jan Arvidsson, Ian Jamieson och Therese 
Leufven diskuterar motioner . 

Distriktsexpeditionen  
Mörnersgatan 5,  
582 25 Linköping   
013-14 16 14   ostergotland@centerpartiet.se 
 
Ombudsman 
Rosmarie Nelson Ekerå,  
0708-80 62 62 rosmarie.nelson@centerpartiet.se  
Kanslist 
Ekonomi, utskick: Carina Gunnarsson carina.gunnarsson@centerpartiet.se  
 
Övrig personal i länet: 
Pol sek Norrköping: Roger Sandström, 072-716 38 59 
roger.sandstrom@centerpartiet.se 
Pol sek Linköping: Christoffer Rosendahl 072-539 91 51 
christoffer.rosendahl@linkoping.se 
Pol sek regionen Christian Widlund, 070-8993000 
christian.widlund@centerpartiet.se 
 
Regionkontoret i Växjö:  
Leif Andersson  
leif.andersson@centerpartiet.se 072-716 38 70 (politik) 
Henrik Knobe  
henrik.knobe@centerpartiet.se 076-835 69 29 (kommunikation) 
Mona Almborg 
Mona.almborg@centerpartiet.se   070-3863835 (organisation) 
Åsa Landberg (föräldraledig) 
 

Värva medlemmar! 

Via SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) personnummer (mellanslag) 
mejladress och skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr hem i brevlådan. 

 
Via Swish: Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till  

nr 123 421 85 33. 
 

Eller gå in på centerpartiet.se och skriv in kontaktuppgifter.  



Ordförandeordet 
 

D 
å är vi inne i december månad 
och det känns lite mysigt men 
också lite värmande när all be-

lysning tänds i 
hemmen och 
ute på gator 
och torg. Så här 
framåt jul skän-
ker många av 
oss en extra 
tanke till alla de 
som inte har 
det så bra som 
vi hade önskat. 
Frivilligorgani-
sationer har 
fullt upp med 

att hjälpa alla de som inte har möjlig-
het att köpa en julklapp till sina barn 
eller ha lite julmat på bordet. 

För en tid sedan pratade jag lite på ett 
seminarium som handlade om 
Agenda 2030, d v s de 17 globala håll-
barhetsmål som FN kommit överens 
om. Vi var över 450 personer samlade 
i Konsert o Kongress i Linköping. Ett av 
FN:s hållbarhetsmål är att förhindra 
svält. I första hand tänker man väl på 
alla svältande i U-länder. Jag be-
rättade då att det i Norrköpings kom-
mun går åt mera skolmat på mån-
dagar än övriga dagar i veckan. Många 
barn får inte ordentligt med mat 
hemma på helgen utan de måste ta 
igen en hel del på måndagen. Mitt 
uttalande gav starka reaktioner. Mo-
deratorn berättade för mig senare att 
hon kom av sig fullständigt. Går barn i 
vårt län hungriga?? Ja så är det. Man 
kan då också undra hur det är med 
dessa barn när skolan är stängd för 
alla lov, inkl sommarlovets 10 veckor. 

Om knappt ett år har vi åter igen ett 
politiskt val. Många tror att det kom-
mer att bli ett värderingsval, inte ett 
plånboksval. Jag hoppas att det blir så. 
Centerpartiet är och ska vara ett parti 
som har en stark framtidstro, en om-
tanke om de som inte klarar sig helt 
själva och en tro på sammanhållning 
och gemenskap. I dessa decemberti-
der låter det nästan som ett jule-
vangelium, hoppas det blir en bjäller-
klang på valnatten! 

Nu vill jag passa på och tacka er alla 
som finns inom centerrörelsen i Ös-
tergötland för det här året. Det har 
varit enormt skönt att Centerpartiet 
efter så många år återigen har ökat i 
opinionen och det ger oss en bra 
grund att stå på inför nästa års val. 
Tillsammans blir vi starka! 

God Jul och Gott nytt år! 

Karin Jonsson 
Distriktsordförande 

 
Valåret 2018 inleds med många utbildningar och 
valplanering. Från april/maj är det förhoppnings-
vis bara full fart på kampanjandet och detta 
ända fram till valdagen 9 sep. 
 
 

Politik 1 
 
Denna utbildning riktar sig till dig som är ganska 
ny inom Centerrörelsen eller till dig som inte 
varit så aktiv på ett tag. Ger kunskap i hur Cen-
terpartiet fungerar, hur våra idéer ser ut och på 
vilka grunder vi bygger vår politik. 
 

Kommunikation 1 
 
Grundutbildning i kommunikation för medlem-
mar och förtroendevalda. Om personliga samtal 
med väljare, målgrupper, sociala medier, hur vi 
skriver närodlat oavsett om vi skriver en de-
battartikel, en tweet eller ett flygblad. 
 
Vi erbjuder utbildningarna vid tre tillfällen lörda-
garna 13 jan, 20 jan eller söndagen den 28 jan 
(OBS ändrat datum!). Politik respektive kommu-
nikation körs parallellt så vill du gå båda får du 
vika två dagar i januari för detta. 
 

Lördag 13 jan kl 9 – 14. Plats: Vadstena Folk-

högskola. Kursledare politik: Lars Vikinge, kursle-
dare kommunikation Roger Sandström. 
Anmälan senast 8 jan. 
 

Lördag 20 jan kl 9 – 14. Plats: SV-lokalen, 

Vasavägen 3, Linköping. Kursledare politik:  
Birgitta Gunnarsson, kursledare kommunikation 
Julie Tran. 
Anmälan senast 8 jan. 
 

Söndag 28 jan kl 15 – 20. Plats SV-lokalen, 

Nya Rådstugugatan 11, Norrköping. Kursledare 
politik Christian Wiklund, kursledare kommuni-
kation Roger Sandström. 
Anmälan senast 8 jan. 
 
För alla utbildningar i Steg 1 gäller: anmälan till 
expen 013-141614 (telefonsvar finns), mail os-
tergotland@centerpartiet.se eller SMS 0708-
806262. 
Kursavgift 100 kr.  
 
Dessa Steg 1-utbildningar ger behörighet till 
utbildningar på Steg-2 nivå. 
Det finns Steg 1, 2 och 3 även i Ledarskap. 
 

 

Toppkandidat 
 
Det kommer att erbjudas två utbildningar.  
9-10 mars ordnar regionenheten en lunch till 
lunch utbildning för de som står som nr 1 på 
kommunlistor.  
 
Vi i Östergötland erbjuder en utbildning för topp-
kandidater på plats 1-3 på kommun- respektive 
landstingslistor. Notera 14 april så kommer per-
sonlig inbjudan senare. 
 

Kampanj 
 
Vill du vara med och kampanja i valrörelsen? 
Funderar du på hur du kan bidra? T.ex genom att 
vara aktiv i social medier, dela flygblad, servera 
fika, hjälpa till på mässor och marknader, bära 
saker och sätta upp tält… ALLA behövs i en valrö-
relse!  
!7 mars håller vi en träff för alla som vill bidra på 
något sätt. Så många som möjligt är välkomna: vi 
räknar med minst 10-15 deltagare per krets och 
från C, CK, CUF och CS. 
 
För kampanjledare och valledare kommer vi 
också att ha utbildningsdag under våren och det 
blir även en rikskonferens i april för alla kam-
panjledare samt krets- och distriktsordförande.  
 
Alla utbildningar görs i samarbete med vår stu-
dieorganisation Studieförbundet Vuxenskolan 
(SV). 

Vi vet vad 2017-2018 
 

I november genomförde 9 CK avdelningar 
klassikern kunskapstävlingen ”Vi Vet Vad”. 
Frågekonstruktör är sedan flera år tillbaka 
klurige Gösta Gustavsson.  
 
De 5 lag som går till final är: 
 
Hogstad CK (de tre bästa deltagarna fick 
tillsammans ihop 62 poäng) 
Östra Skrukeby Lillkyrka (56 p) 
Mjölby CK (51 p) 
Vårdsberg CK (50 p) 
Gröna Bönorna (49). 
 
Den deltagare som fick högst poäng var 
Kerstin Holm, Hogstad med 27 poäng. 
 
Finaltävlingen sker i vår i samband med  
CK-medlemsmöte. 

 
Glöm inte söka pengar från CK:s 

fond! 
Pengar kan sökas till projekt eller aktivite-

ter på lokal eller regional nivå i syfte att 
utveckla Centerkvinnornas organisation, 

till utbildning eller kandidatstöd. Syftet är 
att stärka kvinnors deltagande och infly-

tande i olika politiska församlingar.  
 

Du kan få mera information via expeditionen. 

Utbildningar 2018 

mailto:ostergotland@centerpartiet.se
mailto:ostergotland@centerpartiet.se
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Mera information: www.centerpartiet.se och på Connect (logga in). Vår distriktssida www.centerpartiet.se/ostergotland 
Medlem får också tidningen C  några gånger per år. På Facebook: Centerpartiet Östergötland. Lokala kretssidor finns också. 

Instagram Centerpartietostergotland. Om du har svårt att hitta information eller inte kan nå hemsidan - kontakta oss på  
expeditionen så försöker vi hjälpa dig med det du letar efter. Ring oss gärna på 013-14 16 14. 

Foto: Bo Bäckman 

En välbesökt nominerings-
stämma diskuterade sig fram till 
ett valprogram och beslutade hur 
valsedlarna för riksdag och region 
skulle se ut. 
 
Riksdagslistan toppas av 23-årige 
Magnus Ek från Valdemarsvik som är 
en debattglad förbundsordförande 
för CUF. 
Linköpings oppositionsråd, visionären 
med stort intresse för miljö– och 
samhällsbyggnadsfrågor, Muharrem 
Demirok tog hem andra platsen. 
Birgitta Gunnarsson, i dagsläget kom-
munalråd i Mjölby, som gärna vill 
diskutera trygghets- och företagarfrå-
gor är tredjenamnet. 
Nuvarande riksdagsledamot Staffan 
Danielsson hamnade efter omröst-
ning på fjärde plats. Han kommer att 
satsa på en krysskampanj för att bryta 
åldersdiskriminering och få in mera 
erfarenhet i riksdagsgruppen. 
 
Alla kandidater är mycket kompe-
tenta och har olika profil—men alla är 
sugna på att knipa en riksdagsplats. 
Så nu har valrörelsen startat! Kan vi 
lyckas få två riksdagsmandat efter 
den 9 sep?  
 
 
Regionvalsedlarna toppas av fem 
olika namn i respektive valkrets, se 
bilden. 
 
Vill du se hur alla listor se ut i sin hel-
het kan du gå in på hemsidan. 
 
Alla kandidater är nu sugna på att få 
komma ut på möten, studiebesök, 
debatter m.m. Så en uppmaning är 
att ordna tillfällen för detta i era kom-
muner och nätverk: bjud in dem! 

Nu startar valrörelsen 

Våra topp fyra riksdagskandidater: 1. Magnus Ek, 2. Muharrem Demirok, 3. Birgitta  
Gunnarsson, 4. Staffan Danielsson. 
 
 
Listettor till regionfullmäktige: Jenny Elander Ek, Julie Tran, Michael Cornell och Kerstin 
Sjöberg. Saknas på bild gör Carola Andersson. 
Får vi  två mandat från Norrköping respektive Linköping så blir könsfördelningen lite jäm-
nare: då kommer även Lars Vikinge och Roger Sandström med. 



Från riksdagen 
 

J 
ag är inne på mitt 13:e och kanske 
sista riksdagsår.  
Det har varit en förmån, självklart, 

att få före-
träda Center-
partiet och 
Östergötland 
i riksdagen. 
Jag har legat i 
och sökt göra 
mitt allra 
bästa. 
 
Nu är jag 70 
år, med god 
hälsa, fortsatt 
starkt engagemang och med  lång erfa-
renhet. Därför stod och står jag till för-
fogande för en mandatperiod till.  
 
Nomineringsstämman uttryckte klart 
att den ville se föryngring och förnyelse 
vilket jag givetvis respekterar. Och jag 
gratulerar Magnus, Muharrem och 
Birgitta i topp 3, alla skickliga centerpo-
litiker. 
 
Målet i valet är så klart två riksdags-
mandat, vilket ligger inom räckhåll.  
 
Jag ska göra vad jag kan för att Center-
partiet ska få så många röster som möj-
ligt, och tänker bidra till det bla genom 
en liten personkrysskampanj inriktad 
mot äldre, landsbygden och de som 
liksom jag tror att en migrationspolitik 
närmare EUs övriga länder är ofrån-
komlig. Jag tänker besöka de som vill ha 
min röda kampanjpenna under parollen 
”en fikatimme med Staffan”. 
 
Och så ska jag vara fortsatt rejält aktiv i 
riksdagen och på hemmaplan fram till 
valet, åtminstone.  
 
I riksdagen så lägger den svaga minori-
tetsregeringen inte fram så många för-
slag. Den har lyckats ena sig i den svåra 
frågan om att ge de flesta ensamkom-
mande möjlighet att stanna i Sverige, 
vilket kommer att diskuteras rätt myck-
et framöver.  
 
Staffan Danielsson 
Riksdagsledamot 
http:// staffandanielsson.blogspot.com 
 
 

Information från Regionfullmäktigegruppen 
 
Folkhälsoarbetet är en viktig del av Region Östergötlands verksamhetsområden.  
Folkhälsa är ett vitt begrepp och innebär en rad olika områden som leder till människors 
välbefinnande och god hälsa. Det är viktigt inte minst för att människan ska kunna hålla sig 
frisk och stark och bidra till ett gott liv. För oss i Centerpartiet är folkhälsa ett prioriterat 
område.  Två exempel på projekt som nu drivs av Region Östergötland via folkhälsobered-
ningen där Centerpartiets representant varit drivande är ”Kultur för äldre” och 
”Hälsovandringen”.  
 
Region Östergötlands insatser inom kultur för äldre syftar till att öka tillgängligheten till ett 
kulturutbud med konstnärlig kvalitet utifrån de äldres önskemål och behov. Programmen 
inom ”kultur för äldre” riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i 
form av hemtjänst samt boende eller förebyggande omsorg i kommunal eller privat regi. 
Läs mer på https://www.kulturforaldre.se/sv/ 
 
Hälsovandringen är ett projekt som än så länge är på planeringsstadiet men tanken är att 
den ska genomföras i april. Hälsovandringen kommer genomföras på tre ställen på Östgö-
taleden, i Söderköping - Alboga, där det finns en sträcka som är tillgänglighetsanpassad, i 
Boxholm - Timmerö och i Motala – Västanvik. Vid de här tillfällena visas några fina sträckor 
av Östgötaleden. Det bjuds på fika och anordnas lite tipspromenader och framförallt ska 
det talas om hälsa. 
 
Vi kan också nämna att Region Östergötland har blivit nominerad till Biogasutmärkelsen 
2017, för sitt arbete med att påverka regering och även EU för förbättrade villkor för den 
svenska biogasen. Ett arbete där vår Göran Gunnarsson lagt ner mycket tid och jobb. Det 
är roligt att det uppmärksammas i en nominering till Biogasutmärkelsen 2017. 
         

        Göran Gunnarsson/Christian Widlund 

#metoo 
 
#metoo-kampanjen har satt fokus på sexuella över-
grepp, trakasserier och oönskad fysisk kontakt. Fler 
och fler kvinnor i olika branscher vittnar om över-
grep de själva blivit utsatta för. Även kvinnor inom 
politiken via uppropet #imaktenskorridorer. 
 
Det är av största vikt att vi tar detta på fullaste all-
var i hela Centerrörelsen. Vår verksamhet ska vara 
trygg och fri från kränkningar. Ansvaret för att sä-
kerställa detta åligger den nivå i organisationen som 
arrangerar eller ansvarar för respektive verksamhet. 

Frågan kommer att bli en punkt som ska diskuteras 
på kretsarnas årsmöten och den kommer även att 
arbetas in i olika policys samt kris- och incidentdo-
kument.  
 
Du kan kontakta din gruppledare/kretsordförande 

eller distriktsordförande Karin Jonsson.   

Riksorganisationen arbetar med att upprätta en 

visselblåsarfunktion dit medlemmar anonymt ska 

kunna höra av sig. I väntan på att den finns på plats 

går det även bra att kontakt säkerhetschef Karin 

Sjöholm, karin.sjoholm@centerpartiet.se. 

Kristina Yngwe på besök 
 
Kristina är riks-
dagsledamot från 
Skåne och Center-
partiets miljöpoli-
tiska talesperson. I 
oktober var hon 
inbjuden och 
gjorde en rundresa 
i västra Östergöt-
land tillsammans 
med vår egen 
Staffan Danielsson. 
Vadstena, Ödes-
hög, Boxholm och 

Mjölbykretsarna presenterade ett intressant hel-
dagsprogram.  
Besöket började i Borghamn, både studiebesök på 
anrika Borghamns Stenförädling och i hamnen där 
frågan om hamnens försäljning och statens ansvar  

 

för underhåll lyftes av Anders Agnemar. Frågan  
togs vidare av Staffan som har ställt en fråga i riks-
dagen, och fått svar, av näringsministern.  
 
Under lunchen delgavs information om Ödeshög 
och byggnation i hamnen och sedan blev det gårds-
besök i Rinna. På kvällen medverkade Kristina på 
ett välbesökt öppet möte i Mjölby. 
 

https://www.kulturforaldre.se/sv/

