
 
 
 
 
 

Centerpartiet Falkenberg kallar alla sina medlemmar till 
Kretsstämma  

Måndagen den 13 februari 2023 kl. 18.30 
Plats: Köinge Bygdegård, Köinge 

Program: 

• Christofer Bergenblock svarar på frågor och berättar om vad som händer i Riksdagen

• Årsmötesförhandlingar

• Fika serveras

Alla medlemmar i Centerrörelsen Falkenberg hälsas välkomna! 

Hälsningar Kretsstyrelsen Falkenberg 

Anmäl deltagande till Anneli Andelén 

Anneli.andelen@centerpartiet.se eller 070–5651197 

Centerpartiet Falkenberg 

mailto:Anneli.andelen@centerpartiet.se
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Dagordning för kretsstämma 

Centerpartiet Falkenberg 13 februari 2023 

Plats: Köinge Bygdegård kl. 18.30 

1, Mötet öppnas 

2, Val av mötesfunktionärer 

   a, Mötesordförande Valberedningens förslag: Tore Holmefalk 

   b, Vice ordförande Valberedningens förslag: Micheline Chahoud 

   c, Sekreterare Valberedningens förslag: Jennie Dannegren 

   d, Justeringsperson/-er 

   e, Rösträknare 

3, Godkännande av kallelse 

4, Fastställande av röstlängd 

5, Fastställande av föredragningslista 

6, Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi 

7, Revisorernas berättelse 

8, Fastställande av balans- och resultaträkning 

9, Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10, Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen 

11, Ersättningsfrågor 

Valberedningens förslag: Föreslå stämman att styrelsen får ett arvode på totalt 
9000 kr att fördela inom sig.  Dessutom föreslås ett sammanträdesarvode på 200 
kr per bevistat sammanträde. 

12, Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen 

Styrelsen har f.n 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.  

Valberedningens förslag: Föreslå stämman att i stället välja 9 ordinarie 
ledamöter.  

13, Val av ordförande: Valberedningens förslag: 

Katrin Carlsson, Falkenberg (omval) 

14, Val av övriga ledamöter i styrelsen 

Valberedningens förslag: 

Claes Claesson Skogstorp (omval) 
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Jenny Fredman Ullared (omval) 

Per Johansson Falkenberg (omval) 

David Andersson Falkenberg (omval) 

Per-Gunnar Andersson Okome (omval) 

Gustav Johansson Vessigebro (omval) 

Moa Lindqvist Okome (omval) 

Anna Perborn Andersson Heberg (nyval) efter Maria Larsson som avsagt sitt 
uppdrag 

15, Val av ombud till distriktsstämman    

Valberedningens förslag:  

1.Anna Perborn Andersson Heberg 
2.Maria Larsson Köinge 
3.Per Johansson Falkenberg 
4.Katrin Carlsson Falkenberg 
5.Annika Bergman Morup 
6.David Andersson Falkenberg 
7.Ulrika Persson Vinberg 
8.Jenny Fredman Ullared 
9.Petra Eriksson Falkenberg 
10.Conny Wernersson Gällared 
11.Monica Hansson Heberg 
12.Inger Gustavsson Köinge 
13.Shlomo Gavie Heberg 
14.Ingvar Andersson Falkenberg  
15.Ingemar Johansson Ugglarp 
16.Ingmar Bengtsson Vessigebro 
17.Mats-Uno Svensson Fagered 
18.Anneli Andelén Falkenberg 
19.Lisbeth Riberth Fagered 
20.Kristina Lindberg Fagered 
21.Moa Lindqvist Okome 
22.Ulla Rickardsson Vessigebro 
23.Kerstin Angel Heberg 
24.Claes Claesson Skogstorp 
25.Peggen Andersson Okome 
26.Gustav Johansson Sjönevad 
27.Jan Johansson Falkenberg 
28.Irene Karlsson Älvsered 
29.Linnea Karlsson Fagered 
30.Tore Holmefalk Glommen 
31.Roy Carlsson Falkenberg 
32.Ann-Margret Kristensson Falkenberg 
33.Jennie Dannegren Krogsered 
34.Jan-Erik Larsson Vessigebro 
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35.Siv Nyman Skogstorp 

16, Val av ombud samt ersättare till ordinarie partistämma i Örebro 2023-09-28 - 
23-10-01 

Valberedningens förslag:  

Ordinarie: Katrin Carlsson  

Ersättare: Claes Claesson och Jenny Fredman 

17, Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorssuppleant 

Valberedningens förslag:  

a, Ordinarie revisorer föreslås omval av Jan-Erik Larsson Ljungby och Marianne 
Carlsson Ljungby 

b, Revisorssuppleant föreslås nyval av Lisbeth Riberth Fagered 

18, Val av valberedning 

Ann-Margret Kristensson Falkenberg sammankallande (omval) 

Shlomo Gavie Årstad (omval) 

Magnus Wernersson Falkenberg (omval) 

Jan Johansson Falkenberg (omval) 

Kristina Lindberg Fagered (omval) 

19, Framställningar och förslag från kretsstyrelsen 

20, Behandling av motioner 

21:  Riksdagsman Christofer Bergenblock Varberg berättar och svarar på frågor 
kring vad som händer i Riksdagen? 

22, Rapporter 

a, Rapport från representanter i kommunens olika nämnder och bolag 

23, Vid mötet väckta frågor 

24, Mötet avslutas 

Fotografering 
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Verksamhetsberättelse för Centerpartiets Falkenbergskrets 2022 
 

Inledning 

 

Vilket arbetsår! Ett fantastiskt arbete som vi alla har bidragit med tillsammans. 

Det har varit stort fokus på förberedelser inför valet och sedan även ett stort 

eftervalsarbete. Vi var 105 personer som deltog i kampanjarbetet. Ett stort tack 

riktas till alla medverkande! Flera personer har berättat om en mycket god 

stämning och ett stort engagemang i samband med de olika aktiviteterna. 

Återkommer till valarbete vs valresultat i slutordet. 

 

Claes Claesson startade upp arbetet som valsamordnare på 50 %, med stor 

noggrannhet och skicklighet gjorde han ett ovärderligt och bra arbete. I maj 

månad utökade vi till en arbetsgrupp på fem personer; Claes Claesson, Anneli 

Andelén, Agneta Åkerberg, Elisabeth Svensson Agerbjer och Katrin Carlsson, 

uppgifter delades upp i olika ansvarsområden.  

 
Här följer en del av aktiviteterna som ägde rum i kampanjarbetet: 

• Hallands Nyheter: Vi köpte annonsplats, digitala och i papperstidningen. 

De elva översta namnen på kommunlistan var med i en ”laguppställning” 

• Affischer, banderoller och skyltar snickrades och sattes upp på nio olika 

platser i centrum samt vid flera stora och små vägar på olika platser på 

landsbygden. Vid sex olika platser i kommunen skyltade vi upp med 

Centerpartiets viktiga budskap, på stora digitala, skärmbilder 

• Valstugan i centrum bemannades från den 13 augusti 

• På sociala medier hade vi ständigt färska filmer. Det blev tolv filmer, var 

och en var max 60 sekunder lång. Sociala medier som användes var: 

Facebook, Instagram, Tiktok och vår Hemsida 

• Vi har deltagit vid alla Valsamordnarmöten som ordnats av distriktet 

Halland 

• Vi har haft Öppna möten på landsbygden vid fyra olika orter samt ett 

öppet möte på Falkagård där vi pratade lokala frågor, träffade 

medborgarna, fikade och grillade korv 

• Långås Marknad 23–24 juli och Sjönevads Marknad 12–14 aug. där 

träffades många människor och alla fick möjlighet att prata lokal, regional 

och nationell centerpartipolitik. 

• PRIDE 4 juni, en fantastisk folkfest.  

• Pendelkampanjer; vi träffade pendlare vid tågstationen och bjöd på kaffe, 

bullar och pratade mycket politik 

• Kickoff för Halland i Vessigebro den 7 maj. Bra evenemang som distriktet 

ordnat  

• Kampanj vid flera tillfällen vid Fbgs systembolag/ICA. En bra plats med 

många personer som stannade till eller passerade 

• Bonnatorg i Köinge, ICA Vessige, ICA Ullared och Älvsereds Lantmän, 

Långåsaffären, och Matöppet i Slöinge: Landsbygdsbor som uppskattade 

vår medverkande  

• Dörrknackning x 4, Skogstorp, Hjortsberg, Tröingeberg och Västra Gärdet 

• Stadsloppet i Fbg, plats: utanför Gustaf Bratt: Perfekt placering för 

kampanj, folkfest 

• Vi packade valsedlar och körde ut valprogram på landsbygden. Till 

innerstaden köpte vi utdelningstjänst från PostNord.  
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• Flera personer deltog i olika debatter; på skolor, på Pride och på torget. 

• Dialog om seniorers vård och hälsa, Riksdags- och Regionskandidater 

medverkade 

• Millis AW, 40 pers. personer från alla de halländska kommunerna,  

 

Informationen kring aktiviteterna gavs ut via Centerpartiets interna grupp på 

Facebook. Det skickades även ut informationsbrev via mejl till alla medlemmar 

vid två tillfällen. Styrelsen träffades kontinuerligt, en gång per månad under hela 

året. Olika Messengersgrupper bildades, detta innebar snabb information och gav 

möjlighet till diskussion med berörda personer. 

 

Riksdag/Regionkandidater 

Riksdagskandidater: Christofer och Millis fick löpande info från kretsen. De medverkade på flera aktiviteter. 
Algot var med vid ett tillfälle: Vid debatt på Fbgs gymnasieskola. Regionskandidater fick löpande info. 
Helene Andersson deltog vid många tillfällen. Helene och Millis var inbjudna till kretsens kick-off den 11 maj 
där de presenterade sig. Vid Långås och Sjönevads Marknad var flera regionskandidater med och 
kampanjade.  

 

Centerkvinnor och CUF 

Jenny Håkansson ordf. Centerkvinnorna fick löpande info från kretsen. Jenny deltog vid några av våra 
aktiviteter. Centerkvinnorna i Falkenberg ordnade flera aktiviteter där de bland annat bjöd in föreläsare och 
de ordnade även studiebesök. Till dessa aktiviteter kom det personer som valt att inte delta vid det andra 
kampanjarbetet, ett bra deltagande. 

 

Angeline Eriksson ordf. CUF fick info via CUF Fbg samt viss info via kretsen. CUF har varit väldigt aktiva, de 
har varit i alla halländska kommuner. CUF har själva fått välja vilka aktiviteter de kunna vara med på i Fbg. 
Det har fungerat bra. Vid Pride och marknaderna har CUF verkligen haft ett stort deltagande.    

 

 

Lokal verksamhet 

 

Vi har haft både digitala och fysiska gruppmöten under året. Ett engagerat och 

stort deltagande, ca 25–30 personer gång. Många intressanta studiebesök har varit 

berikande under året. Besök från olika nämnder, besök med Centerkvinnorna, 

besök av oppositionsråd Anneli Andelén 

 

Styrelsesammanträden och verksamhet under året  

Under året har styrelsen sammanträtt vid nio tillfällen.  

  

Revisorer  

Jan-Erik Larsson, Falkenberg  

Marianne Carlsson, Ljungby  

Ersättare  

Barbro Göteson, Vessigebro  

 

 

Medlemsantalet  

Centerkvinnorna 88 medlemmar  

Centerpartiet 293 medlemmar  
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CUF 16 medlemmar 

Centerstudenter 2 medlemmar  

Summa 399 (varav 389 individer) minskning -23 (minskat med 25 enskilda 

individer jm. 2021) 

 

Vi har tappat medlemmar under året. Vi är dock den största kretsen i länet.  

 

Avdelningar  

I kretsen finns det två aktiva avdelningar: Fagered samt Falkenbergs Södra 

avdelning.  

Inlandsavdelning avvecklades under året. 

 

 

Slutord 

 

Det är viktigt att skilja på valarbete och valresultat. Vi är väldigt nöjda med 

kretsens valarbete samtidigt som vi är besvikna över valresultatet. Man kan bara 

spekulera vilket resultat det hade blivit om vi inte hade arbetat så starkt i 

valkampanjen. Valanalyser är noggrant framtagna på krets-, distrikt- samt på 

nationell nivå. Gemensam analys som man kan se är bland annat att den nationella 

politikens strategi i slutet av valrörelsen, påverkade resultatet på lokal nivå. 

Centerpartiets politik blev otydlig. På lokal nivå tog Moderaterna oväntat över 

ledarrollen i oppositionen. Vi fick däremot plats i Kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott samt flera 2 e vice ordförande platser i de olika nämnderna och bra 

andelplatser i olika bolag och styrelser. Vi kommer att kämpa vidare, siktar på att 

varje dag kunna göra skillnad och visa på möjligheter för invånaren och 

samhällsaktörerna. Vi skall jobba ännu starkare och kraftfullt med våra frågor som 

vi verkligen står upp för. Hållbarhet-, klimat- och miljöfrågorna, Näringsliv, 

Sociala frågor, Skolfrågor, Kultur–och fritid, mm. Tillsammans är vi starka! 

 

  

 

Kretsstyrelsen 2022-01-25 

 

Katrin Carlsson    Maria Larsson 

Ordförande                          Vice ordförande 

 

David Andersson   Claes Claesson    

Sekretaerare    Kassör 

 

Jenny Fredman                           Peggen Andersson  

Ledamot         Ledamot  

    

Per Johansson  

Ledamot    

                               

Moa Lindqvist   Gustav Johansson 

Suppleant                                                                       Suppleant  

 

 









Resultaträkning 20212022

INTÄKTER 12/31/2022 12/31/2021

Kommunalt bidrag 462,220.00 455,387.00

Medlemsavgifter 44,280.00 44,170.00

Reavinst fondandelar 44,108.39

Övriga intäkter 21,586.98 20,000.00

Summa intäkter 528,086.98 563,665.39

KOSTNADER

Köpta tjänster distriktet 133,500.00 133,500.00

Möten/aktiviteter 52,030.64 12,619.48

Kyrkovalet 0.00 59,087.02

Marknadsföring 74,208.10 19,503.00

Foto och film 161,267.00 0.00

Kampanjmaterial 97,581.84 0.00

Reklamtrycksaker 141,885.50 0.00

Annonsering 198,956.14 0.00

Löner 56,550.00 0.00

Arvoden 26,100.00 21,900.00

Sociala avgifter 25,658.00 6,880.00

Utbildning 13,900.00 400.00

Övriga kostnader 40,817.60 15,474.59

Summa kostnader 1,022,454.82 269,364.09

Resultat ./. 494 367,84 294,301.30



Balansräkning 2022

Tillgångar 1/1/2022 12/31/2022

Föreningskonto 18,696.37 8,936.74

Placeringskonto 574,994.94 90,386.73

Summa tillgångar 593,691.31 99,323.47

Skulder

Eget kapital 10,558.84 10,558.84

Valfond 288,831.17 583,132.47

Årets resultat 294,301.30 -494,367.84

Summa skulder o EK 593,691.31 99,323.47





Förslag till budget 2023

Intäkter

Kommunalt partistöd 504000

Medlemsavgifter 44000

Övriga intäkter 2000

Summa intäkter 550000

Kostnader

Marknadsföring 50000

Möten o aktiviteter 60000

Utbildning 25000

Köpta tjänster från distriktet 135000

Administration 10000

Arvoden 26000

Reseersättningar 5000

Sociala avgifter 6000

Övriga kostnader 10000

Summa kostnader 327000

Avsättning till valfonden 223000



 

 
 
 

MOTION OM ATT STOPPA VÅLDSSPIRALEN 
 
Vi har under de senaste tio åren haft en våldsutveckling i det svenska 
samhället. Grunden till oron ligger i narkotikaproblemet som skapar 
missbrukare med stora behov av olika droger.  Detta behov mättas av 
olika grupperingar i försäljningens olika led. Högst upp i denna hierarki 
finns personer som verkligen tjänar ofantligt med pengar. Både 
rekryteringen av missbrukare och unga våldsutövare är framgångsrik och 
styr den s k undre världen. Detta hotar hela vårt fina samhälle i alla 
nivåer. 
 
Som motvikt mot detta finns det civila samhället mest representerade av 
ideella organisationer och föreningar. Idrottsrörelsen har en stor del av 
verksamheten men det finns andra intresseföreningar i form av 
motorsport och kulturföreningar plus många andra grupper. Det väcker i 
sin tur intressen hos barn och vuxna. Denna verksamhet blir en form av 
motgift. 
 
Gemensamt för dessa föreningar är svårigheterna att rekrytera ansvariga 
ledare ända från ordförande, kassör, sponsorjägare till ungdomstränare 
och lagledare. En anledning är att vardagslivet ställer höga krav på den 
enskilde i sitt arbete. Upptill detta har vi skapat ett behov av prylar upptill 
utbudet av media och datorspel. Det är inte förknippat med status att ta 
stort ansvar i det civila samhället.  
 
Hur kan politiken förändra utvecklingen framöver? Motionen lämnar här 
några inriktningsförslag att vidareutveckla. 

Falkenberg den 22 januari 

2023 

Till Centerpartiet Riksstämma 

för beslut 

Och till Falkenbergskretsen 

och till Hallands distriktet för 

yttrande 



1. Varje förening utser NYCKELPERSONER. Dessa finns i stort 
antal eldsjälar som tillika har hand om de fysiska nycklarna till 
olika lokaler och förråd. Genom att ge Nyckelpersonerna 
ekonomiska fördelar ger samhället en signal om hur mycket de 
betyder. En väg kan vara att hen får ett typ grundavdrag benämnt 
NYCKELAVDRAG. Avdraget kan t e x variera mellan 20 000 kr 
upptill 200 000 kr. Summan är beroende på hur mycket tid man 
lägger och hor stor verksamhet föreningen redovisar till 
idrottsförbund eller motsvarande. Hen har med denna lösning 
möjlighet att arbeta deltid. 

2. Antalet nyckelpersoner i föreningar grundas på det lokala 
aktivitetsstödet som en förening kan utse. Föreningar kan ha flera 
nyckelpersoner 

3. Statusen på det ideella arbetet måste höjas. När man upprättar 
ett CV idag och uppger sitt engagemang uppfattas ofta detta som 
en nackdel eller rentav hinder vid jobbsökande. Men i 
verkligheten har den ideella ledaren ett större kontaktnät och en 
utökad förmåga att möta olika personer i olika situationer.  

4. Det är sällan som elitlagen är har störst ungdomsverksamhet. 
Här finns ungdomsföreningar som spottar ut talanger som efter 
vidareutbildningar är klara för en elitverksamhet och därmed blir 
en förebild för andra ungdomar. Ungdomsföreningen har ofta 
problem med ekonomin och har svårare att få sponsorer till 
skillnad från elitlagen. Samtidigt är det naturligt och friskt att 
talanger söker sig vidare för att utvecklas.  

5. I denna kamp om pengar borde det finnas ett avtal mellan 
elitklubbar och ungdomsföreningar. Sådana exempel finns idag 
på olika håll men det är svårt att skapa regler den politiska 
vägen. Det är en sak inom varje sports riksorganisationer. 

Vi yrkar att Centerpartiet: 
A. Driver frågan enligt motionens huvudsyfte. 
B. Antar benämningen NYCKELPERSONER som nämnts under p 1. 
C. Att lokalt aktivitetsstöd eller motsvarande används för att se 
föreningens storlek. 
D. Utreder vilka summor som kan anses vara lämpliga som 
skatteavdrag. 
E. Samt att partiet driver opinion med sikte på en attitydförändring enligt 
punkterna 3, 4 och 5. 
 
Emma Widell  Ingemar Johansson 
 
Falkenberg  Falkenberg 



YTTRANDE 
 

MOTION OM ATT STOPPA 
VÅLDSSPIRALEN 
 

Centerpartiet Falkenberg 

Kretsstyrelsen instämmer med motionens 

intention och yrkar på att den skall utredas 

ytterligare. 

Kretsstyrelsen 2023-01-25 Falkenberg 

Falkenberg den 22 januari 

2023 

Till Centerpartiet Riksstämma 

för beslut 

Och till Falkenbergskretsen 

och till Hallands distriktet för 

yttrande 



Motion om nytag för kretsen 

 

Med viss erfarenhet av valrörelser och vårt agerande i valrörelser gör jag en bedömning av vår 

insats i den senaste valrörelsen. 

 

Angående kommun listan tycker jag att vi var starka och med många nya och duktiga 

personer. När jag jämför vår lista med andra partiers listor så är vår lista överlägset bäst. 

Valprogrammet höll också hög klass. Ändå blev det en smäll för oss. Nu är det viktigt att vi 

inte ägnar åt navelskådning utan ser framåt. 

 

Det jag vill att vi redan i år bjuder in till träffar runtom i kommunen. Rubriken på kan vara: 

Centerpartiet bryr sig om Er även utanför valrörelsen. Därför vill bjuder vi in till en träff osv. 

Sedan under 2024 försöker få nya personer till listorna. Att tex söka lämpliga personer ur A-

traktor grupperna och fråga vad dom vill och då kan man se vilka som är ledare.  

En annan fråga som berör våra kärnväljare är skogspolitiken och det enskilda ägandet. Där 

kan man trycka på att det är den skogsägaren som avgör hur den egna skogen skall se ut. 

Gruppen jägare är en annan kontaktyta i samband med dessa frågor.  

Vägstandarden är en annan fråga som är viktig för alla transporter i hela kommunen liksom 

vägarna 153 och 154. Glöm inte vägen Krogsered- Sjönevad. Väg 710 tror jag benämningen 

är. 

En annan lista som är viktig är kyrkovalet och rekryteringen till denna. 

 

Jag yrkar att styrelsen för kommunkretsen tar till sig lämpliga delar av motionen och jag vill 

betona tidsplanen för denna offensiv. 

 

Ingemar Johansson 

 

 



YTTRANDE 

Motion om nytag för kretsen 

Kretsstyrelsen bifaller motionen 

Kretsstyrelsen 2023-01-25 Falkenberg 
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