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Välbesökt distrikts-

stämma med god  

stämning 
 
Runt 120 ombud och medlemmar fick lyssna 
på CUFs förbundsordförande Magnus Ek 
från Valdemarsvik. Han berättade entusias-
tiskt om det ökande intresset för Centerpar-
tiet och alla nya medlemmar som nu ström-
mar till. CUF har t.ex. ökat medlemstalet 
med 73% förra året. 
 
Stämman valde en ny distriktsstyrelse, om-
bud till partistämma och nomineringskom-
mitté samt behandlade inkomna motioner 
(se egen ruta). 
 
På varje stämma brukar man göra en redo-
visning kring hur långt man kommit med 
olika politiska frågor i regionen. Det blev 
frågor och diskussion kring denna uppfölj-
ning. Carola Andersson, som sitter i Hälso– 
och sjukvårdsnämnden, fick svara på frågor 
kring tillgänglighet inom vården, om jour-
nalsystem som är olika inom kommun re-
spektive regionen (därav en av Carolas 
motioner till stämman).  
 
Kollektivtrafiken kom upp och där kunde 
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik– och 
samhällsplaneringsnämnden släppa en ny-
het om Närtrafiken; tider då man kan be-
ställa Närtrafik kommer att utökas. 
—Det finns en del barnsjukdomar som vi 
ska titta över, lovade Gunnarsson. 
 
Stämman satte målet att vi efter valet ska 
ha två riksdagsmandat (två riksdagsledamö-
ter från Östergötland) samt två mandat från 
varje valkrets i regionfullmäktige: det inne-
bär 10 ledamöter i regionfullmäktige mot 6 
idag. 
 

Det här är ett specialnummer av medlemstidningen för dig som är medlem i Centerrörelsen i Östergötland.  
Den kommer endast ut på mail.  

Nyvald distriktsstyrelse 2017: Jonny Ståhl (1:e vice ordf), Carola Andersson, Joakim Magnus-
son, Agneta Lundqvist, Anders Carlsson, Karin Jonsson (ordf), Muharrem Demirok, Magnus 
Berge. Saknas på bilden: Birgitta Gunnarsson (2:e vice ordf) och Lars Vikinge. 

Guldnål till Åke Andersson, Åtvidaberg. 
 
För betydande insatser för Centerpartiet - Åke kom med i Centerrörelsen redan 1958 genom 
SLU (CUF). Han har bl.a varit kommunstyrelsens ordförande, ordförande i socialnämnden och 
ordförande i den kommunala revisionen. Han kom in som ersättare i KF 1973, blev ordinarie 
ledamot och har varit gruppledare fram till 2010. Han har varit ordförande i Östergötlands 
kommunala sektion och kretsordförande. Distriktsstyrelsen uppvaktade med blommor. 



 

Motionerna på distriktsstämman 

 
Distriktsstämman fick behandla 17 motioner 
och det blev en varierande dos av avslag, 
besvarad eller tillstyrkan.  
 
Först behandlades några motioner om pati-
entdatalagen, uppföljning samt journalsy-
stem där stämman ställde sig bakom och 
tillstyrkte motionerna. 
 
Mest debatt vållade Staffan Danielssons 
motioner där den första handlade om att 
utreda hjälp till dödshjälp. En känslig och svår 
fråga som efter en lång debatt avslutades 
med votering: 56 röster för tillstyrkan till 
motionen och 46 röster för avslag. 
 
Staffans nästa motion handlade om mål för 
inköp av mat producerad i Sverige för offent-
lig sektor. Där blev det också en diskussion 
där Jenny Ek m.fl. yrkade på en strykning av 
en att-sats men där stämman valde att till-
styrka motionen som helhet. 
 
Distriktsstyrelsen hade föreslagit att Staffans 
tredje motion om översyn av ståndpunkter 
om migration och asyl skulle anses besvarad 
då man förutsätter att detta redan sker uti-
från nya situationer och att det framförallt är 
integrationsfrågorna som kommer att vara 
huvudfokus framöver. För att nyanlända 
snabbt ska kunna skaffa jobb och egen för-
sörjning. Staffan nöjde sig med det svaret och 
så blev också stämmans beslut. 
 
Christian Widlunds motion om studiespa-
rande tillstyrktes utan diskussion. 
 
Sedan blev det mera fart på debatten när 
Margit Berggren Silvhedens motion om för-
bud för privatpersoner att avfyra fyrverkerier. 
Distriktsstyrelsen hade föreslagit avslag med 
hänvisning till att kommunerna redan nu kan 
förbjuda fyrverkerier. Många talare gick upp 
och stödde Margits motion men det räckte 

inte utan stämman beslutade avslå den. 
 
Motionen om revidering av elcertifikatsyste-
met blev också ordentligt diskuterad. Det var  
en komplicerad fråga som hänger ihop med 
energiöverenskommelsen och som inte var så 
lätt att hantera. Här kom Staffan Danielsson 
med ett kompromissförslag som lades till och 
motionen ansågs besvarad. 
 
Anders Agnemar hade lämnat in fyra motion-
er. De om tandvården och att värna Vätterns 
vatten tillstyrktes. Den om illegala vapen 
ansågs besvarad eftersom det redan är parti-
ets politik. Den om allmän värnplikt ansågs 
besvarad. 
 
Masood Khatibis motion om sänkta ingångs-
löner tillstyrktes, likaså den om regelverket 
för bredbandsutbyggnad på landsbygden. 
 
Bengt Wallas motion om grundtrygghet av-
slogs och hans motion om utveckling av NÄR-
hetsbegreppet till ett värdeord ansågs besva-
rad. 
 
Motionerna i sin helhet, med yttranden och 
beslut, läggs ut i gruppen ”Centerpartiet Ös-
tergötland” i Connect. Sedan även på center-
partiet.se/ostergotalnd 
 

Vad händer nu med motionerna? 

 
Nu kommer alla motioner att skickas vidare 
till partistämman i september. Partistyrelsen 
kommer att gå igenom dem och lämna för-
slag på beslut. Man brukar placera motioner-
na i ämnesområden där man skriver en inle-
dande text till Centerpartiets politik och för-
slag till beslut. Ibland kommer det in liknande 
motioner från olika delar av landet och då 
hanteras de tillsammans. 
 
Alla handlingar till stämman kommer ut sen-
ast 8 september. Allt kommer att finnas att 
läsa på hemsidan/Connect. 
 
De som är valda som ombud (en från varje 
krets + 8 från distriktet = 21 ombud från Ös-
tergötland, se ruta) kommer att få alla hand-
lingar på mail. Sen är det bara att börja läsa - 
det är mycket material som ska läsas igenom 
på kort tid! 
 
Lördagen den 16 september samlas alla öst-
götaombuden och går igenom alla förslag till 
beslut: hur har motionerna från Östergötland 
hanterats, intressanta förslag från andra håll 
som vi behöver bevaka eller agera för/emot? 
Vi brukar hjälpas åt att skriva förslag till yr-
kande, ta fram faktaunderlag m.m. 
 
Om du har synpunkter på motioner kan du 
höra av dig till ditt stämmoombud och skicka 
med dina åsikter. Många kretsar har också 
medlemsmöten där ni kan diskutera försla-
gen till politik inför stämman. Kolla med din 
krets! 
 
 

Partistämman hålls i år i Malmö  

28 sep till 1 okt 

 

Alla medlemmar har rätt att närvara, att yttra 
sig och lämna förslag. Röstar gör bara ombu-
den och partistyrelsen.  
 
Vill du vara med ska du föranmäla dig på 
hemsidan. Stämman brukar sändas live i TV. 
Passa på att titta om du kan. I TV livesänds 
även intervjuer och kommentarer som brukar 
vara intressanta. 

Motioner på stämman—vad händer nu? Motioner till distriktsstämman 

 
Översyn av patientdatalagen (2008:355) – 
Carola Andersson 
 
Översyn av lag om ersättning för fysioterapi 
(1993:1652) och lag om läkarvårdsersättning 
(1993:1651) – Carola Andersson 
 
Samordna de nordiska journalsystemen – 
Anders Monemar 
 
Utred en hjälp till dödshjälp – Staffan Daniels-
son 
 
Mål för inköp av mat producerad i Sverige för 
offentlig sektor – Staffan Danielsson 
 
Översyn av ståndpunkter om migration och 
asyl – Staffan Danielsson 
 
Studiesparande – Christian Widlund 
 
Förbud för privatpersoner mot att avverka 
fyrverkerier – Margit Berggren Silvheden 
 
Revidering av certifikatsystem för övergång 
till förnybar energi – Hans Kälvesten och Jan 
Engholm 
 
Tandvård skall jämställas med övrig sjukvård 
och sammanföras med sjukvården till ett 
ekonomiskt system med samma ekonomiska 
premisser för tandvårdspatienter som för 
andra patienter – Anders Agnemar 
 
Åtgärdspaket för att få slut på användandet 
av illegala vapen inklusive handgranater – 
Anders Agnemar 
 
Lagstiftning för att värna Vätterns vatten – 
Anders Agnemar 
 
Hela årskullarna utom de som har medicinska 
hinder, kvinnor och män, skall inkallas till en 
allmän värnplikt. – Anders Agnemar 
 
Sänk ingångslönerna på frivillig basis under 
max tre år – Masood Khatibi 
 
Grundtrygghet – Bengt Walla 
 
NÄRodlad politik – Bengt Walla 
 
Bredbandutbyggnad på landsbygd – Johan 
Lifvergren, Mats Hansson 

Våra ombud 

 
Boxholm: Anna Jamieson 
Finspång: Åsa Johansson 
Kinda: Karin Ekholm 
Linköping: Lars Vikinge 
Mjölby: Claes Samuelsson 
Motala: Jan Arvidsson 
Norrköping: Kerstin Sjöberg 
Söderköping: Magnus Berge 
Vadstena: Anders Agnemar 
Valdemarsvik: Marie Lindh Eriksson 
Ydre: Inga Arnell Lindgren 
Åtvidaberg: Astrid-Marie Jonsson 
Ödeshög: Samuel Stenstrand 
 
Östergötland: Karin Jonsson, Michael 
Cornell, Anders Monemar, Carola Anders-
son, Armin Musaefendic, Birgitta Gun-
narsson, Bengt Johansson, Muharrem 
Demirok 



 
 
Januari till mars i år har över 1000 nya med-

lemmar anslutit till Centerpartiet.  
 

I Östergötland har vi fått nästan 40 st!  
Välkomna!  

 
Vill du ha med flera kompisar i rörelsen så 
fråga i din bekantskapskrets, på jobbet , i 
föreningen eller dem du tycker har sunda 

åsikter helt enkelt…  
 

Värva enligt nedan - enkel och smidigt: 
 
 
 

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, mej-
ladress och swisha 150 kr till  

nr 123 421 85 33. 
 

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

Nomineringstider—vad betyder det? 

När det är ett val på gång finns det en hel del 
”formalia” för att partiets process att ta fram 
valsedlar ska vara så demokratisk, förutsäg-
bar och öppen som möjligt. Vi har ett antal 
hålltider att förhålla oss till och vi ska genom-
föra en rådgivande medlemsomröstning in-
nan en nomineringskommitté ska arbeta fram 
ett förslag på valsedel som sedan en nomine-
ringsstämma ska fastställa (besluta om). 
 
Här kommer en sammanfattning för att ni ska 
ha koll på tider om ni själva vill ställa upp som 
kandidat eller om ni vill föreslå bra kandidater 
som ska finnas på Centerpartiets valsedlar. 
 
Alla kretsstämmor, och distriktsstämman, har 
tagit beslut om regler för nomineringsproces-
sen samt utsett en nomineringskommitté. De 
har ett viktigt uppdrag i att ta fram ”bra” val-
sedlar för C. Vi vill ha en bra blandning av 
engagerade människor i olika åldrar, kön, 
yrken, bakgrund och kompetens. Sedan ska 
de självklart dela Centerpartiets värderingar 
och vara medlemmar senast vid nominerings-
stämman! 
 

Nomineringar 

 
Att nominera är att föreslå lämpliga kandida-
ter. Man kan helt enkelt se sig omkring och 
fundera över ”vilka personer vill jag ska före-
träda mig i våra folkvalda församlingar?” Skriv 
ner förslagen och lämna till nomineringskom-
mittén. Det går att lämna förslag via hemsi-
dan centerpartiet.se/ostergotland också. 
Nomineringsperioden är fram till 31 maj 
2017. 
 

Förfrågningar 

 
Efter 31 maj samlar nom.kommittén ihop 
förslagen. De kan också föreslå namn själva. 
Sedan skickas brev ut till alla föreslagna där 
de måste svara ja eller nej om de vill ställa 
upp i den rådgivande medlemsomröstningen 
och till vilket val de vill kandidera. Här sållas 
de bort som t.ex. inte räknar sig som Center-
partister. 
 
De som vill vara med lämnar en bild och en 
presentation av sig själva. 
 
Nu kommer en tid, juni-september, då det är 
viktigt att alla som kandiderar är aktiva på 
möten, kampanjar, deltar i debatten m.m. så 
det blir klart, både internt och externt, vad 
personen i fråga står för och vill driva för 
frågor. Bjud in kandidaterna till möten! 
 

ÖstgötaFocus blir  

presentationen 

 
15 september kommer ÖstgötaFocus ut och 
då startar medlemsomröstningen. Man kan 
rösta både via blankett eller webb. In-
struktioner kommer i tidningen. Röstningen 
avslutas 30 september. 

Röster räknas och kommittéer jobbar 

 
Sedan pågår ett styvt jobb för nominerings-
kommittéerna att få ihop en ”bra” lista. Un-
der sommaren och hösten har man också 
intervjuat kandidaterna för att efterhöra de-
ras ambitionsnivå och önskemål. 
Nom kommittéerna till kommunfullmäktige-
listorna ute i kretsarna har mera tid på sig då 
dessa valsedlar fastställs på kretsårsmötena, 
oftast under februari. Men till regionfullmäk-
tige och till riksdagen ska förslagen presente-
ras  senast 13 november. 

 

Nomineringsstämma 

 
Den 25 november är det nomineringsstämma 
då vi fastställer valsedlar till riksdag och reg-
ionfullmäktige. Samma ombud som till di-
striktsstämman har rösträtt, men alla med-
lemmar är välkomna. 
 
Valsedlar till kommunfullmäktige beslutas om 
på kretsårsmötena. Där har alla medlemmar i 
C, CK, CUF och CS inom den kommunen röst-
rätt.  
 
Och så sätter valrörelsen igång på riktigt - full 
fart! Vi har, vad vi kallar ”ett partival med 
personvalsinslag”. Alla som står på listan är 
att betrakta som personvalskandidater och 
förväntas göra ett aktivt arbete i valrörelsen. 
 
Distriktet kommer att arrangera utbildningar 
för toppkandidater. 
 

Du är en viktig valarbetare 

 
Alla vi som är medlemmar i Centerrörelsen 
som varken kan, eller vill, vara kandidater är 
viktiga ändå. Det behövs massor av arbetsin-
satser i valrörelsen: dela ut foldrar/flygblad, 
fixa fika, bära saker och sätta upp tält, vara 
aktiva i sociala medier och dela information 
och prata positivt om våra kandidater. I all-
mänhet sprida en positiv bild av Centerpartiet 
och våra toppkandidater! 
 
Det finns, och kommer att finnas ännu mera, 
material och underlag på vår internwebb 
Connect. Se till att du har ett lösenord som 
fungerar. I valrörelsen kan det vara jättevik-
tigt att snabbt ta reda på fakta och bakgrund - 
utspel och förtalskampanjer brukar dugga 
tätt. Då kan du själv ta reda på vad som är 
sant eller är en ”alternativ sanning”. 
 
Det kommer att bli hårt och tufft men roligt! 
Varje röst är viktig och vi vill ju se en ny rege-
ring - ett nytt ledarskap - och en massa flera 
Centerpartister i riksdagen, regionen och 
kommunerna. 



Kyrkovalet närmar sig 
 

På distriktsstämman fastställdes valsedlar. Nu kan ni kontakta kandidaterna och bjuda in 
dem på möten. 
 
Lokala foldrar kommer att tas fram och vi hoppas att ni kan hjälpa till att dela ut dessa. 
 
Projektpengar kan sökas för lokala aktiviteter i kretsen. Information finns på Connect. 
 
Ett avstampsmöte, eller Kick-off som det så fint heter på svenska, kommer att hållas efter 
sommaren  (27 aug). Det går bra att kontakta kyrkopolitiskasektionen för mera inform-
ation om tid och plats. 

 

Helgerna i v. 18 och 20 (5-7 maj respektive 19-21 maj)  
kommer vi att dela ut extra kampanjnummer av Länstid-
ningen Östergötland. Förhoppningsvis är tidningen full-
matad med Centerinfo. 
 
Hjälp gärna till i din krets att dela ut tidningen. Kolla med 
din kretsordförande var och hur. 
 
 

Kyrkopolitiska sektionen 
 
Ordförande: Gunni Karlsson, Ödeshög.  
Ledamöter: Anna Thuresson, Åtvidaberg, Mag-
nus Ek, Valdemarsvik, Anders Ljung, Kinda, 
Sven-Inge Levin, Motala, Inger Steen, Mjölby. 
 
Roger Sandström är anställd på timmar för 
administrationen med kyrkovalet. 072-716 38 
59  roger.sandstrom@centerpartiet.se 
 
Gå gärna med i Facebookgruppen 
”Centerpartiet i Svenska kyrkan” om du är in-
tresserad av kyrkopolitiska frågor. 

Fastställda listor topp-10 

 
Hela listorna kan  ses på centerpartiet.se/
ostergotland. 
 
 

 
 

Val till kyrkomötet från Linköpings stift 
 
1. Magnus Ek, Valdemarsvik 
2. Conny Tyrberg, Västervik 
3. Anna Thuresson, Åtvidaberg 
4. Roger Sandström, Norrköping 
5. Gunni Karlsson, Ödeshög 
6. Ingela Jansson, Valdemarsvik 
7. Stefan Gustafsson, Tranås 
8. Ingela Pettersson, Västervik 
9. Anders Ljung, Kinda 
10. Fredrik Blomberg, Norrköping 
 
 

 
 
 

Val till Stiftsfullmäktige 
(Finspång, Motala, Kinda, Linköping, Norrkö-
ping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, 
Åtvidaberg. 
 
1. Anna Thuresson, Åtvidaberg 
2. Magnus Ek, Valdemarsvik 
3. Annie Canholm, Norrköping 
4. Anders Ljung, Kinda 
5. Sven-Inge Levin Motala 
6. Hans Eneroth, Linköping 
7. Ingela Jansson, Valdemarsvik 
8. Roger Sandström, Norrköping 
9. Kjell-Åke Bondesson, Söderköping 
10. Margit Berggren Silvheden, 

Vadstena 
 
 
 

 
 
 

Val till Stiftsfullmäktige 
(Aneby, Eksjö, Tranås, Flisby/Solberga, Box-
holm, Mjölby, Ydre, Ödeshög) 
 
1. Leif Andersson, Tranås 
2. Bodil Karlsson, Eksjö 
3. Gunni Karlsson, Ödeshög 
4. Inger Steen, Mjölby 
5. Jan-Erik Carlsson, Mjölby 
6. Stefan Gustafsson Tranås 
7. Gunnar Malgeryd, Boxholm 
8. Arne Ullman, Eksjö 
9. Barbro Carlberg-Klang, Ormaryd 
10. PerÅke Karlsson, Flisby 
 

Anna Thuresson 

Magnus Ek 

Leif Andersson 



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 
Carina Gunnarsson: ekonomi.  carina.gunnarsson@centerpartiet.se  
Kyrkovalet timanställd 
Roger Sandström  072-716 38 59  roger.sandstrom@centerpartiet.se 
 
Regionkontoret i Växjö:  
Leif Andersson leif.andersson@centerpartiet.se  072-716 38 70  
Åsa Landberg asa.landberg@centerpartiet.se  072-716 38 68 

Kalendarium  apr-sep 2017 
 
22-23 april Nationell valvinstkonferens för kretsordf, 
distriktsordf och personal. 
 
25 apr Centerpartiet distriktsstyrelse. 
 
Motioner till partistämman lämnas senast sista april. 
 
9 maj Centerpartiets Europadag, Stockholm. 
 
10 maj 18.30 Utbildning för alla som är med i en 
nomineringskommitté (krets eller distrikt).  
 
13 maj kl 10.00 Centerkvinnorna och nätverket 
Kloka C-kvinnor gör ett studiebesök på Hermelins 
Gårdsbutik utanför Skänninge. Magdalena Hermelin 
berättar om företaget. 
CK-fonden har ett kort årsmöte innan vi åker vidare 
till Ladugård 206 för lunch och shopping. 
Anmälan till C-expen. Fika ingår, lunch betalas av var 
och en. 
 
16 maj Pendlarkampanj. Gemensam över hela Sve-
rige. Kolla med din krets vad som händer hos dig 
och hjälp till att dela foldrar och material/fixa fika 
etc. 
 
17 maj 18 - 21 Utbildning för de som hanterar kret-
sarnas lokala hemsidor.  
 
18 maj 18.00 Kommunsamråd, Verkstan Askeby. 
 
19 maj Kyrkovalsupptakt på riksnivån. 
 
31 maj Förnominering riksdag och regionfullmäktige 
avslutas (för den rådgivande medlemsomröstning-
en) 
 
1 juni Kommunal sektion tema integration 
 
5 juni Världsmiljödagen: bra dag för lokala aktivite-
ter. Underlag finns på Connect. 
 
1 juli sista dag för skriftligt  svar om man vill vara 
med som kandidat i medlemsomröstning (riksdag, 
regionfullmäktige och vissa kommuner) 
 
17 aug Distriktsstyrelse. 
 
25-26 aug Ledaskap steg 2, Vimmerby. Anmälan via 
formulär i Connect. 
 
27 aug upptaktsmöte i Östergötland inför kyrkova-
let. Alla kandidater samt övriga intresserade är väl-
komna. Tid, plats och program meddelas senare. 
 
8 sep Handlingar till partistämman klara. 
 
16 sep träff för alla ombud från Östergötland till 
partistämman. 
 
17 sep Kyrkoval. 
 
28 sep—1 okt Partistämma, Malmö. 
 

Hitta mera information på hemsidan eller på Fa-
cebook. Annars ring och fråga! 

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

Fredag och lördag 10 till 11 mars  
arrangerades Politisk spetsutbildning 
steg 2.  
 
Vi var elva personer, i en god bland-
ning av ungt och gammalt, kvinnor 
och män; även om vi kvinnor var 
starkt överrepresenterade. Några av 
deltagarna hade nästan livslång erfa-
renhet av politiken medans andra, 
som jag, är alldeles nya i detta. Leif 
Andersson från Regionenheten ledde 
kursen med stor rutin, vars syfte 
bland annat var att rusta oss inför 
ideologiska samtal. Tillsammans med 
Sofia Segergren introducerades vi för 
partiets ideologiska rötter på ett sätt 
som jag tror upplevdes som intressant 
av alla, oavsett lång eller kort erfaren-
het i partiet.  
 
Partiets historia kopplades till idépro-
grammet och till dagsaktuella frågor. 
Diskussionsklimatet var varmt och 
tillåtande, och rörde sig skönt mellan 
ideologiska principer, rikspolitik, och 
dagsaktuella kommunspecifika frågor.  
 
Ett ytterligare syfte med kursen var att 

rusta oss med verktyg för politiskt 
hantverk. Vi fick därför hemläxa! Och 
läxfrågan var inte OM du har någon 
fråga du vill driva, utan frågan var 
VILKEN fråga du vill driva; hur den 
kopplar till stämmans beslut, till vär-
degrunden, och hur du avser driva 
den! 
 
Kursen var mycket bra och rekom-
menderas varmt! I tillägg till kunskap, 
insikt och förståelse för politiska pro-
cesser gav den känsla av sammanhang 
och tillhörighet, ett utökat nätverk, 
och mycket energi för fortsatt politiskt 
engagemang! 
 
Trine Vikinge, Linköping 

Politisk spetsutbildning i mantorp 


