
 

 

 

 

 

 

 

 

Returadress: Centerpartiet Östergötland, Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping 

Kalendarium 

 
6 dec Kommunala sektion 6 dec Kommunala sektion 6 dec Kommunala sektion 6 dec Kommunala sektion möte i Ödeshög. 
6 dec 6 dec 6 dec 6 dec Centerstudenters rådslag rådslag rådslag rådslag (tema Europapolitik), Öre-
bro. 
 
Glöm inte betala din medlemsavgift före 31 jan. I år får du Glöm inte betala din medlemsavgift före 31 jan. I år får du Glöm inte betala din medlemsavgift före 31 jan. I år får du Glöm inte betala din medlemsavgift före 31 jan. I år får du 
inbetalningskortet i brev.inbetalningskortet i brev.inbetalningskortet i brev.inbetalningskortet i brev.    
 
19 jan 19 jan 19 jan 19 jan Riksdagsledamot Annie Johansson Annie Johansson Annie Johansson Annie Johansson besöker politiker-
skolan i Ödeshög 
 
30303030----31 jan Vinterseminarium 31 jan Vinterseminarium 31 jan Vinterseminarium 31 jan Vinterseminarium Östergötland 
 
6666----7 feb Kommundagar 7 feb Kommundagar 7 feb Kommundagar 7 feb Kommundagar i Visby 
 
12 feb 12 feb 12 feb 12 feb nybildad CK-avdelning årsmöte 
 
Före 15 feb kretsårsmöten. 
31 jan 31 jan 31 jan 31 jan Kretsårsmöte LinköpingLinköpingLinköpingLinköping 
1 feb 1 feb 1 feb 1 feb Kretsårsmöte BoxholmBoxholmBoxholmBoxholm 16.00 Samlingssalen Bjursdalen 
3 feb 3 feb 3 feb 3 feb Kretsårsmöte MotalaMotalaMotalaMotala, 18.30 Klockrikegården Klockrike 
5 feb 5 feb 5 feb 5 feb Kretsårsmöte MjölbyMjölbyMjölbyMjölby, 19.00 Mjölby församlingshem 
8 feb 8 feb 8 feb 8 feb Kretsårsmöte ValdemarsvikValdemarsvikValdemarsvikValdemarsvik 
9 feb 9 feb 9 feb 9 feb Kretsårsmöte ÅtvidabergÅtvidabergÅtvidabergÅtvidaberg 
10 feb 10 feb 10 feb 10 feb Kretsårsmöte FinspångFinspångFinspångFinspång 18.30 Hällestads församl.hem 
14 feb 14 feb 14 feb 14 feb Kretsårsmöte Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping 10.00 
15 feb 15 feb 15 feb 15 feb Kretsårsmöte KindaKindaKindaKinda, 14.00 Tjällmo, Horn. 
 
22 feb 22 feb 22 feb 22 feb sista dag för kretsarna att till riksorganisationen 
skicka yttrande och beslut på motioner ställda till partistäm-
man. 
22 feb sista dag för kretsens årsrapport till riksorganisationen. 
 
8 mars Internationella kvinnodagen.8 mars Internationella kvinnodagen.8 mars Internationella kvinnodagen.8 mars Internationella kvinnodagen.    
 
14 mars distriktsstämma14 mars distriktsstämma14 mars distriktsstämma14 mars distriktsstämma, Nationernas Hus, Ågatan Linkö-
ping. Gemensam C och CK. 
 
17171717----19 april CK förbundsstämma19 april CK förbundsstämma19 april CK förbundsstämma19 april CK förbundsstämma    
 
April/maj April/maj April/maj April/maj Samtal med Lena Ek. Inför Europaparlamentsvalet. 
 
7777----10 maj partistämma10 maj partistämma10 maj partistämma10 maj partistämma, Örebro 
 
7 juni  7 juni  7 juni  7 juni  Val till Europaparlamentet    
    
20 sep Kyrkoval20 sep Kyrkoval20 sep Kyrkoval20 sep Kyrkoval    
 
 

DistriktsexpeditionenDistriktsexpeditionenDistriktsexpeditionenDistriktsexpeditionen    
Mörnersgatan 5, 582 25 LinköpingMörnersgatan 5, 582 25 LinköpingMörnersgatan 5, 582 25 LinköpingMörnersgatan 5, 582 25 Linköping    
013013013013----14 16 14 ostergotland@centerpartiet.se14 16 14 ostergotland@centerpartiet.se14 16 14 ostergotland@centerpartiet.se14 16 14 ostergotland@centerpartiet.se    
 
Rosmarie Nelson Ekerå, Ombudsman, 013-14 16 14, 0708-
80 62 62 rosmarie.nelson@centerpartiet.se  
 
 
Ellenor Svensson, CUF-ombudsman, , 0739-98 18 77, 013-13 
40 62 ellenor.svensson@centerpartiet.se 
 
Kim Svensson, Kanslist/kretsorganisatör Linköping, 
Direkt nr 013-31 21 23  kim.svensson@centerpartiet.se  
 
 
Carina Gunnarsson, Kanslist: ekonomi, medlemsregister 
Direkt nr 013-13 40 61 carna.gunnarsson@centerpartiet.se  
 

 
Söndag 20 september är det kyrkoval i Sverige Söndag 20 september är det kyrkoval i Sverige Söndag 20 september är det kyrkoval i Sverige Söndag 20 september är det kyrkoval i Sverige     

––––    ett viktigt val för Centerpartietett viktigt val för Centerpartietett viktigt val för Centerpartietett viktigt val för Centerpartiet    
 
Det är många centerpartister runt om i distriktet som har ett kyrkligt upp-
drag. Vi är de som förstår varför Svenska kyrkans närvaro över hela landet 
behövs. Denna kunskap är viktig för kyrkans beslutsfattande om försam-
lingsindelningar och hur kyrkan skall vara representerad i sammanhang där 
landsbygd, miljö och sociala frågor behandlas. Fortfarande kan kandidater 
lämnas till respektive krets inför framtagande av vallistor. Enligt våra nya 
stadgar har kretsen huvudansvar för att samordna det lokala kyrkovalsarbe-
tet. 
Varenda röst räknas och därför hoppas jag att alla medlemmar i såväl parti 
som kyrka röstar och för fram budskapet till vänner och grannar. 
 
Sten Persson 
Ordf i centerpartiets kyrkopolitiska sektion i Östergötland 
 
Kim Svensson är kontaktperson på distriktsexpeditionen.  

Välkommen till  

Centerpartiets vinterseminariumCenterpartiets vinterseminariumCenterpartiets vinterseminariumCenterpartiets vinterseminarium    
30 30 30 30 ----    31 jan fredag lunch till lördag em 31 jan fredag lunch till lördag em 31 jan fredag lunch till lördag em 31 jan fredag lunch till lördag em     
på Missmyra (mellan Linköping och Åtvidaberg) 

 
Dagarna ska ge inspiration till det politiska arbetet både i kommuner och 

landstinget samt ge tillfälle att diskutera underlaget till det kommande regi-
onalpolitiska programmet. Anmälan till expeditionen senast 19 jan. Kontakta 

din krets för att få utbildningsbidrag till konferensavgiften.  
Program och pris skickas ut till kretsarna, samt finns på hemsidan. 



Medlemsinformation för dig som är medlem i Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF och  
Centerstudenter i Östergötland. 

ÖstgötaFocus 
Kort info från Centerpartiet i Östergötland. Mycket mera finns på hemsidan www.centerpartiet.se och på 
internwebben. Medlemmar får också Tidningen C några gånger per år. 
Om du har svårt att hitta, eller inte kan nå hemsidan - kontakta oss på expeditionen så försöker vi hjälpa 
till med det du letar efter. Ring oss gärna 013-14 16 14. 

Dec 2008 

November har varit en månad full av inspiration för våra centermedlemmar!November har varit en månad full av inspiration för våra centermedlemmar!November har varit en månad full av inspiration för våra centermedlemmar!November har varit en månad full av inspiration för våra centermedlemmar!    
 

Världen förändras – det är det enda vi vet helt säkert.  
Hur man kan förhålla sig till förändringar och sitt eget ansvar för hur man väljer att 
hantera sin omvärld, pratade den världsberömda kartläsaren Tina Thörner om, på en 

inspirationsdag inför 90-talet centerpartister. Gunilla Persson inspirerade oss i konsten 
att möta och samtala med människor. Vi fick lära oss skillnaden mellan en engagerad 

talare och en tandkrämspratare! Samt hur vi skulle bemöta manipulativ kommunikation. 
 

I vår roll som trendspanare (vi politiker måste vara extra uppmärksamma på vad som 
händer i omvärlden) ska vi vara medvetna om tre olika ”synfel”. Detta uppmanade 

trendspanare Magnus Lindqvist på Framtidskonventet i Norrköping. Det första gäller att 
vi som är lite äldre (20+) tror att världen ska se ut som när vi växte upp: nu är ett un-

dantag. Och så är inte fallet – inget kommer att bli som förr!  Det andra är att långsam-
ma förändringar är svåra att upptäcka. Exempelvis klimatförändringar. Det tredje är att 

vi kan ha fokus på, och vara så upptagna av vårt eget, att vi inte märker att världen 
redan förändrats runtomkring oss. 

Ellenor Svensson ny Ellenor Svensson ny Ellenor Svensson ny Ellenor Svensson ny 
CUF ombudsman!CUF ombudsman!CUF ombudsman!CUF ombudsman!    
 
Äntligen har vi fått en ombudsmanna-
tjänst för CUF Östergötland. Intresset 
för CUF bland ungdomarna i vårt län 
har på senare år varit tämligen svagt 
men vi hoppas nu att kunna komma 
igång igen! Jag ska jobba fram till den 
siste december 2010. Jag är uppväxt 
utanför Linköping har varit engagerad 
i CUF i ett par år och ser nu fram emot 
att få jobba med detta! 
 

Till en början kommer vi att koncentrera oss på att starta upp en fungerande Östgötaavdel-
ning med regelbundna träffar, möten, skolbesök, studiebesök och annat skoj man kan göra 
som stolt CUF:are. Vi ska tillsätta en drivande distriktsstyrelse som kan värva fler medlem-
mar och driva lokal politik. Har ni intresserade ungdomar, be dem maila/ringa mig, eller säg 
till mig så kontaktar jag dem. 
 
Hör av er om ni vill ha hjälp med skolbesök eller inspirera Era ungdomar till politiskt arbete i 
Er kommun. Jag kommer inte att hinna med att besöka alla kretsar till en början då jag har 
ett drygt halvår kvar i skolan. Tveka inte att ringa, maila, och utnyttja mig, det är det jag är 
till för! 

UtbildningarUtbildningarUtbildningarUtbildningar    
Förslag till studiecirklar eller kurser: 
 
EUEUEUEU----nu och i framtidennu och i framtidennu och i framtidennu och i framtiden    
Inför Europaparlamentsvalet. Materialet ger insikt i 
hur EU fungerar. 
 
Mångfald, integration, demokratiMångfald, integration, demokratiMångfald, integration, demokratiMångfald, integration, demokrati    
Viktigt att ta tag i inför valet 2010. 
 
Utbildningar för kandidaterUtbildningar för kandidaterUtbildningar för kandidaterUtbildningar för kandidater    
tips på hur man bedriver personvalskampanj, retorik 
och mediaträning, kommunikation/argumentation, 
bloggskrivande m.m. 
 
Kampanj valarbetareKampanj valarbetareKampanj valarbetareKampanj valarbetare    
Strategi för hur man bedriver en bra kampanj. 
 
Distrikt och kretsar tillsammans kommer att erbjuda 
utbildningar i samarbete med SV Studieförbundet 
Vuxenskolan. Hör av er till distriktet eller till er 
krets så får ni veta mera. 

Gunilla Persson och 
innehållet i ett tal. 

Joachim Wiberg, C riksorg  
och Tina Thörner. 

Följ den politiska diskussionen även på våra bloggar.Följ den politiska diskussionen även på våra bloggar.Följ den politiska diskussionen även på våra bloggar.Följ den politiska diskussionen även på våra bloggar.    
Flitiga C bloggare från länet är bl.a:Flitiga C bloggare från länet är bl.a:Flitiga C bloggare från länet är bl.a:Flitiga C bloggare från länet är bl.a:    
Lena Ek: lenaek.se  
Staffan Danielsson: http://staffandanielsson.blogspot.com 
Karin Jonsson: nt.se  bloggar 

Gösta Gustavsson: http://gostaglkpg.blogspot.com/   
Roland Larsson: http://rolalarsson.blogspot.com/   
Muharrem Demirok: http://muharremdemirok.blogspot.com/   



 
Nu har vi avverkat halva mandatperioden och 
jag känner att vi i kommuner, landsting och på 
riks lyckats sätta en hel del centerpartiidéer på 
genomförandekartan. Miljön, valfriheten och 
företagandet är några exempel på detta.  

 
Nu är det dags för oss att lägga grunden för 
kommande valframgångar. Vi startar i dagarna 
upp arbetet med dialogen om vår politik för ett 
centerpartistiskt Östergötland. Det handlar om 
kommunikationer, kultur, utbildning och forsk-
ning, sjukvård, förtagande och tillväxt och inte 
minst viktigt, miljön för våra barn och barn-
barn.  
 
Vi har just nu börjat arbetet med politikersko-
lor på olika ställen i länet för att få fler aktiva 
centerpolitiker som kan föra vår politik vidare 
när vi går i pension. Det är ett glädjande stort 
intresse för att komma med på våra politiker-
skolor. Många tiotals nya östgötar har nu kom-
mit med och vill påverka framtiden. Vi har i 
dagarna också anställt en ny CUF-ombudsman 
för att också kunna fånga upp ungdomarna på 
våra gymnasieskolor och på universitetet. Jätte-
spännande tycker jag. 
 
Slutligen vill jag uppmana er att nu aktivt delta 
i arbetet inför valet till Europaparlamentet. Vi i 
Östergötland har ju den stora fördelen att ha 
Lena Ek i parlamentet och som första namn 
också på centerpartiets lista inför valet nästa 
år. Låt oss tillsammans jobba för att centerpar-
tiet ska få in ytterligare en eller 
ett par av våra kandidater till 
parlamentet. 
 
Med vänlig Centerpartihälsning 
Gösta Gustavsson 

Distriktsordförande Östergötland 

CenterkvinnornaCenterkvinnornaCenterkvinnornaCenterkvinnorna  
”Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt sam-”Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt sam-”Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt sam-”Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt sam-
hälle begränsar var och ens frihet. För oss är feminismen inte bara hälle begränsar var och ens frihet. För oss är feminismen inte bara hälle begränsar var och ens frihet. För oss är feminismen inte bara hälle begränsar var och ens frihet. För oss är feminismen inte bara 
kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten 
att vara den man är”att vara den man är”att vara den man är”att vara den man är”    
    
Ny hemsidaNy hemsidaNy hemsidaNy hemsida    
Centerkvinnorna har fått en ny fräsch 
hemsida www.centerkvinnorna.se. Där 
kan du läsa om starka och engagerade 
kvinnor som gjort skillnad, om jämställdheten i Sverige i siffror, om mäns våld mot kvinnor 
och andra viktiga politiska frågor. 
 
Nya stadgarNya stadgarNya stadgarNya stadgar    
På en extrastämma nu i höst antogs nya stadgar även för CK. De gäller från 1 jan 2009. CK-
avdelningarna kan både vara geografiska (som tidigare) men nu finns även möjlighet att 
starta avdelningar efter intresse för ett politiskt område. Medlemmar kan då finnas på olika 
håll i Sverige/världen. Avd årsmöte hålls före sista januari. Avdelnings- och förbundsnivån 
finns kvar. Distriktsledet blir alltså frivilligt i CK, på samma sätt som avdelningen är frivil-
ligt led i Centerpartiet. 2009 kommer att bli ett övergångsår med anpassning till de nya 
stadgarna. CK avdelningarna i Östergötland kommer att kallas till en höststämma 2009 där 
man kommer att diskutera och ta beslut om distriktsnivån ska finnas kvar eller ej.  
 
Varje avdelning i CK utser ombud direkt till förbundsstämman som 2009 hålls den 17 - 19 
april. Distriktsstämma kommer att hållas gemensamt med Centerpartiet, på vanligt sätt, 
lördag 14 mars på Nationernas Hus i Linköping. Där kommer ni också att få mera informa-
tion.  
 
Ny CKNy CKNy CKNy CK----avdelning avdelning avdelning avdelning     
Inte på många år har det nybildats en CK-avdelning i Östergötland – men nu är det dags!  
Några kvinnor har tagit initiativ att bilda en ny CK-avdelning (namnet är inte klart ännu) 
med upptagningsområde för hela Östergötland. Den är öppen för alla som vill vara medlem i 
CK men som kanske inte har någon lokalavdelning att ansluta sig till. Om du vill vara med-
lem kan du kontakta expeditionen. Man kommer att hålla årsmöte den 12 feb på expen i 
Linköping. 
 
Observera att om du är medlem i en CK avdelning så är du också fullvärdig medlem i Observera att om du är medlem i en CK avdelning så är du också fullvärdig medlem i Observera att om du är medlem i en CK avdelning så är du också fullvärdig medlem i Observera att om du är medlem i en CK avdelning så är du också fullvärdig medlem i 
Centerrörelsen i den krets (kommun) där du bor. Du har rösträtt på kretsårsmötet Centerrörelsen i den krets (kommun) där du bor. Du har rösträtt på kretsårsmötet Centerrörelsen i den krets (kommun) där du bor. Du har rösträtt på kretsårsmötet Centerrörelsen i den krets (kommun) där du bor. Du har rösträtt på kretsårsmötet 
och kan väljas som ombud till Centerpartistämman både på distrikt och riks!och kan väljas som ombud till Centerpartistämman både på distrikt och riks!och kan väljas som ombud till Centerpartistämman både på distrikt och riks!och kan väljas som ombud till Centerpartistämman både på distrikt och riks!    

 

Karin Jonsson,  
ordförande i det regiona-
la energikontoret 

Information från Regionförbundet Östsam nov 2008   Information från Regionförbundet Östsam nov 2008   Information från Regionförbundet Östsam nov 2008   Information från Regionförbundet Östsam nov 2008       
 

Under 2009 kommer planeringen av järnvägar och vägar att ske och det är viktigt att alla deltar i 
diskussionerna om vad som ska prioriteras. Kollektivtrafiken kommer under de närmaste åren att 
förändras och genom att landstinget satsar stora summor på bl.a. att den förstärks med fler och 
nyare tåg. Detta innebär att landstinget pekar ut tydligare de stråk där de betalar trafiken och sedan 
får kommunerna se till att matningen till dessa stråk fungerar. För att hjälpa kommunerna att hitta 
resurser genom den trafik de bedriver lokalt som skolskjutsar, färdtjänst mm så har Regionförbundet 
Östsam inom arbetet med översiktlig planering ställt resurser till kommunernas förfogande för att 
kunna göra genomgångar av sin lokala trafik för att se om det kan finnas möjligheter till ökad sam-
ordning som i sin tur kan ge ekonomiska resurser till att utveckla matartrafiken till stråken.  
 

År 2015 ska Östgötatrafikens bussar gå på biobränsle, vilket kan ge nya möjligheter för hela länet att producera bl.a. 
biogas. Detta och andra frågor diskuteras också inom miljö och energiområdet där Regionförbundet Östsam nu har bl.a. 
en klimatcoach som ska tipsa och hjälpa kommunerna med verksamhet för att spara miljön och energi och det regiona-
la energikontoret startar efter nyår med Karin Jonsson, Norrköping som ordförande i dess styrelse. 
 
Michael Cornell 
1:e vice styrelseordförande i Regionförbundet Östsam 
michael.cornell@centerpartiet.se 
mobil: 070-600 1974 



Arbetet i riksdagen Arbetet i riksdagen Arbetet i riksdagen Arbetet i riksdagen är mycket intensivt 

i nov och dec, med statsbudgeten och mycket annat.   
Den senaste månaden har varit bra för alliansen och cen-
terpartiet, och vi har kommit klart närmare en valvinst 
2010; Regeringens politik för fler i arbete och en stark 
statsekonomi gör att vi med hög trovärdighet kan parera 
finanskrisen, därtill är alliansen harmonisk och samlad till 
skillnad från oppositionen..!  

Centerpartiets framtidskonvent i Norrköping var också ett lyft, och med flera 
utspel om miljön och EU. Vi har en stark EU-lista med Lena som dragande 
toppnamn och med Muharrem också långt framme. Och vi har ett bra EU-
program.  
Jag hoppas att ni kollar in på min blogg emellanåt, och jag ska skicka ut någ-
ra riksdagsrapporter snart, jag hoppas att Ni alla finns med på distriktets 
adresslista!  
 
 
Staffan Danielsson  
Riksdagsledamot för centerpartiet från Östergötland 

Lite dyrare att gå till doktorn 
 

HälsoHälsoHälsoHälso----    och sjukvården betalas till största delen och sjukvården betalas till största delen och sjukvården betalas till största delen och sjukvården betalas till största delen 
med skattemedel. Det är grunden för en solida-med skattemedel. Det är grunden för en solida-med skattemedel. Det är grunden för en solida-med skattemedel. Det är grunden för en solida-
riskt finansierad vård som fördelas efter behov.riskt finansierad vård som fördelas efter behov.riskt finansierad vård som fördelas efter behov.riskt finansierad vård som fördelas efter behov.    
Patientavgifterna står för en liten del av finansie-Patientavgifterna står för en liten del av finansie-Patientavgifterna står för en liten del av finansie-Patientavgifterna står för en liten del av finansie-
ringen. 2009 höjs dessa avgifter något i östgöta-ringen. 2009 höjs dessa avgifter något i östgöta-ringen. 2009 höjs dessa avgifter något i östgöta-ringen. 2009 höjs dessa avgifter något i östgöta-
landstinget. Det ger 30 välbehövliga miljoner kro-landstinget. Det ger 30 välbehövliga miljoner kro-landstinget. Det ger 30 välbehövliga miljoner kro-landstinget. Det ger 30 välbehövliga miljoner kro-
nor till vården. För den som uppsöker vården ofta nor till vården. För den som uppsöker vården ofta nor till vården. För den som uppsöker vården ofta nor till vården. För den som uppsöker vården ofta 
inträder högkostnadsskyddet vid 900 kr, precis inträder högkostnadsskyddet vid 900 kr, precis inträder högkostnadsskyddet vid 900 kr, precis inträder högkostnadsskyddet vid 900 kr, precis 
som tidigare.som tidigare.som tidigare.som tidigare.    
 
- Vi i majoriteten tycker det är dags att justera avgifterna,  säger Lars-Olof Johanson, c-
ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. Han tror att östgötarna i allmänhet ser det som 
rimligt att på det sättet bidra till vårdens finansiering. 
 
Höjningarna ger ca 30 miljoner kronor i ökade intäkter. Dessa ”nya” pengar kommer att 
satsas på cancersjukdomor, hjärtsjukdomar och öronsjukdomar, där behoven av tillskott 
bedöms vara störst. 
 
Patientavgifterna har inte ändrats på mycket länge. Sedan 1993 har läkarbesök vid vårdcen-
tralen kostat 100 kronor. Avgiftsbestämmelserna för 2009, som beslutas av landstingsfull-
mäktige 25-26 november, innebär en höjning till 150 kr medan öppenvårdsbesök på sjukhus 
höjs från 250 till 300 kr. Avgiften för sjukvårdande behandling ökar från 80 till 100 kr. 
 
Distriktssköterskevård har tidigare varit kostnadsfri. Inför 2008 infördes en avgift för besök 
hos distriktssköterska på mottagning. Nu införs samma avgift, 100 kr, även vid hembesök. 
För barn och ungdomar t o m 19 års ålder kommer hälso- och sjukvården även  i fortsätt-
ningen vara avgiftsfri. 
 
Även reglerna för sjukreseersättning ändras från årsskiftet. Ersättning för resa med egen bil 
eller med kollektivtrafik kommer inte längre att utgå. Undantag görs dock vid utomläns-
vård och för s k dagsjukvård där patienten regelbundet besöker vården. Däremot ersätts 
sjukresor med taxi, förutsatt att resan sker med den transportör som landstinget anvisar. 
 
- Att ersättningen för egen bil vid sjukresor slopas är naturligtvis en försämring särskilt för 
den som har långt till sjukhuset. Men systemet kostar mycket att administrera för oftast 
ganska små bidragsbelopp, säger Lars-Olof Johansson. 

 
        Veine Edman 

Arbetet med att ta fram ett Arbetet med att ta fram ett Arbetet med att ta fram ett Arbetet med att ta fram ett     

regionalt politiskt program regionalt politiskt program regionalt politiskt program regionalt politiskt program 
har nu börjat!har nu börjat!har nu börjat!har nu börjat!    
 
Det kommer att spänna över stora områden som 
landsbygdsutveckling/näringsliv, sjukvård, infra-
struktur, kultur/folkbildning, forskning/utbildning, 
miljö/klimat/Östersjön. För att vi ska kunna ta ställ-
ning och driva viktiga politiska frågor är det mycket 
angeläget att alla nu involveras i diskussionerna och 
arbetet med att ta fram ett program.  
 
Kretsarna spelar en viktig roll i arbetet och vi kom-
mer att skicka ut en ”frågemanual” att börja disku-
tera efter – på årsmötet eller på separata möten. 
Det är viktigt att de som vill vara med och kandide-
ra på listor tidigt involverar sig i arbetet – såväl 
gamla beprövade personer som helt nya – här är 
chansen att vara med och visa vad du vill driva för 
viktiga frågor.  
Använd gärna ”frågemanualen” som en framtidsdia-
log och var ute och prata med våra väljare. 
 
Som ytterligare input i programarbetet kommer ett 
vinterseminarium i slutet av januari. 
Synpunkter och förslag både från seminariet och 
från ”frågemanualen” ska vara insända till distriktet 
i slutet av feb. Vi kommer sedan att arbeta fram ett 
första programunderlag att diskutera på distrikts-
stämman den 14 mars. Då ska också en program-
grupp utses. Sedan finns tid att diskutera, ”dialoga” 
och vässa till förslaget. Det slutliga valprogrammet 
(valplattformen) ska antas på distriktsstämman 
2010 och då är det viktigt att vi medlemmar och 
våra kandidater har varit med och utformat ett bra 
valprogram som vi kan stå för!  

Nu finns tid att påverka!Nu finns tid att påverka!Nu finns tid att påverka!Nu finns tid att påverka!    
 
Kretsarna kommer att få frågemanual och detaljerad 
tidplan. 

Satsningen på politikerskola Satsningen på politikerskola Satsningen på politikerskola Satsningen på politikerskola har blivit mycket lyckad, 

säjer kretsordförande Jonny Stål i Ödeshög. Vi tror mycket på detta. 
Det är en överlevnadsfråga för oss om vi ska kunna entusiasmera våra 
medborgare att bli politiker - och helst då i Centerpartiet förstås, 
även om det inte är något krav när man är med i politikerskolan. 
Vi har 23 deltagare från 17 till 70 år. 
De får lära sig hur politiken fungerar, hur man kan påverka, och vi 
diskuterar viktiga frågor. Den 19 januari kommer vår yngsta riksdags-
ledamot Annie Johansson på besök. 
Politikerskolor har även startat i Linköping och Norrköping med 
många deltagare. Flera kretsar är på gång med mindre grupper. 


