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I år blir distriktsstämman i Väster-
botten helt digital. Boka helgen 20-
21 mars.

2020 blev distriktsstämman inställd 
på grund av Corona-pandemin. 
Då var förhoppningen att vi snart 
åter skulle kunna träffas fysiskt 
redan under hösten. Ett år senare 
är smittspridningen större än 
någonsin i Västerbotten. Även om 
förhoppningen är vaccinerna ska 
minska smittspridningen är det en tid 
kvar innan det åter blir möjligt med 
fysiska möten.

Distriktsstyrelsens ambition är att 
distriktsstämman ska genomföras på 
ett så tillgängligt sätt som möjligt. 
Det senaste året har Centerpartiet 
i Västerbotten höjt kompetensen 
avsevärt när det gäller digitala möten. 

Något som kommer till nytta när den 
första digitala distriktsstämman ska 
genomföras.

Under året har distriktet och flera 
kommunkretsar använt Zoom som 
mötesverktyg. Zoom kommer även 
att användas under distriktsstämman. 
Det är i Zoom som deltagarna kan följa 
och delta i stämmoförhandlingarna 
med ljud och bild. I stämmosystemet 
VoteIT presenteras ärendena och 
stämmohandlingarna. Det är i VoteIT 
som du begär ordet, lägger förslag 
och deltar i omröstningar.

Ombuden kommer att få en inbjudan 
till VoteIT under v 10. Under v. 11 
kommer det att finnas möjlighet att 
pröva på hur det fungerar. 

Delar av distriktsstämman kommer 
att sändas på distriktets Facebook-
sida:
www.facebook.com/cvasterbotten. 

På lördag 20 mars är det Annie 
Lööfs medverkan kl 13.00 och på 
söndag 21 mars är informationen 
om kyrkovalet med bl a Niklas 
Larsson som kommer att streamas 
direkt. Sannolikt kommer även 
motionsbehandlingen att sändas 
direkt på Facebook, men där är 
det osäkert när det blir aktuellt 
tidsmässigt.

Annie Lööf deltar på stämman
Sedan i höstas är Annie Lööf åter 
på banan som partiledare efter 
föräldraledighet och dramatiskt 
barnafödande. På distriktsstämmans 
första dag, lördag 20 mars kl 13.00, 
kommer Annie Lööf att gästa 
distriktsstämman i Västerbotten.

Det kommer att vara möjligt att delta 
i Zoom (kräver anmälan) och på 
distriktets Facebook-sida 
www.facebook.com/cvasterbotten. 

Distriktsstämman kommer att fastställa listorna till stiftsfullmäktige och 
kyrkomötet. Denna gång blir det ingen gemensam nomineringsstämma för 
Luleå Stift. Istället fastställer distriktsstämmorna i Västerbotten och Norrbotten 
rangordningen av sina kandidater.

På söndag 21 mars kl 10 kopplar Norrbottens distriktsstämma (som pågår 
parallellt med Västerbottens) ihop sig med oss i Västerbotten. Då kommer 
Niklas Larsson, gruppledare för Centerpartiet i kyrkomötet, tillsammans med 
några av toppkandidaterna i Luleå Stift att peppa oss inför kyrkovalet.

Niklas Larsson är även kommunstyrelsens ordförande (C) i Osby och rikskänd 
anhängare av såväl melodifestivalen som kungahuset.

Distriktsstämman 2021 blir digital

Kyrkovalspepp med Niklas Larsson
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Centerpartiet har startat ett senior-
nätverk för alla centermedlemmar 
som är 65+. På uppmaning av detta 
nätverk så finns nu regionala nätverk 
i många håll i landet så även i 
Västerbotten.

- Vi började under 2019 och bildade 
en referensgrupp bestående av mig, 
Olle Edblom, samt Åke Sandström, 
Åke Gustafsson, Solveig Granberg 
och Gunnel Malmberg, säger Olle 
Edblom, som är sammankallande i 
referensgruppen.

En första träff ordnades fysiskt i 
Umeå där man diskuterade äldre och 
ensamhet med en intressant föreläsare 
Ingeborg Nilsson som just forskar 
kring äldre och ensamhet. Sedan 
så bröt tyvärr Coronapandemin till 
under början av 2020 som spolierade 
möjligheten till ytterligare fysiska 
träffar. Det nationella nätverket har 
fortsatt med digitala möten med 

Kent Ivarsson som sammankallande 
och i det nätverket har Olle Edblom 
deltagit. Dessa möten har självklart 
haft program kring bl a coronans 
effekter på äldre.

-  Vi har träffat såväl Annie Lööf som 
Anders W Jonsson och fått aktuell 
information om äldrepolitik och 
vad Centerpartiet kan bidra i vården 
av äldre. Ensamhet och epidemins 
utbredning och negativa effekter för 
hälso- och sjukvården har diskuterats, 
säger Olle Edblom.

När nätverket i Västerbotten bildade 
så var ambitionen att ordna träffar 
kring äldrepolitik men också andra 
sociala arrangemang för äldre. Till 
exempel om äldre och motion, 
hälsa och ensamhet. Men även 
kring äldre och behov av service, 
samhällsbyggande och äldrebostäder. 

- Min förhoppning är att dessa 

aktiviteter ska kunna komma ingång 
under 2021. Ett stort bekymmer för 
oss är dock de långa avstånden i länet 
för fysiska träffar. Digitala träffar 
kanske blir nödvändiga och att vi 
ordnar arrangemang i olika delar av 
länet. Till en början blir det nog troligt 
att vi startar våra centeraktiviteter för 
seniorer i Umeå området, säger Olle 
Edblom.

Olle Edblom uppmanar alla 
intresserade centerpartister som är 
intresserad av att komma tillsammans 
på detta vis hör av er till oss. 

- Vi vill gärna ha många centerpartister 
65+ som vi kan sända information till 
och som vill vara med och utveckla 
Centerpartiets äldrepolitik, säger 
Olle Edblom

- Hör av er till någon av oss i 
referensgruppen, avslutar han.

Kontaktuppgifter till referensgruppen:
Olle Edblom  070-564 44 65  olle.edblom@regionvasterbotten.se
Åke Sandström 070-343 96 15  ake.sandstrom@vannasmail.se
Åke Gustafsson 070-349 19 60  ake.gustafsson@bredband2.com
Gunnel Malmberg 090-13 57 13  gunnel.malmberg.umea@gmail.com
Solveig Granberg 070-220 78 26  solveig.granberg@centerpartiet.se

Ceniornätverket igång i Västerbotten

Centerpartiets seniornätverk hann med några träffar innan Corona-pandemin slog till. På bilden fr v Olle Edblom, 
Umeå, Åke Sandström, Vännäs, Kent Ivarsson, Lidingö, Birgitta Carlsson, Skövde, och Karl-Johan Adolfsson, Sunne.



Returadress:
Centerpartiet Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå 

De som utsetts till ombud för kommunkretsarna kommer att få kallelse och en inbjudan till stämmosystemet 
VoteIT under v 10. Alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och 
Centerstudenter är välkomna att delta på stämman.

För att kunna delta i diskussionerna och lägga förslag krävs en registrering i stämmosystemet VoteIT. Du 
anmäler dig genom att skicka ett mejl till vasterbotten@centerpartiet.se senast tisdag 16 mars. 

Partistyrelsen har fattat beslut om ett remissmaterial för förslaget till Framtidsagenda för Centerpartiet. 
Förslaget är ute på remiss till distrikten och syskonorganisationerna.

Distriktsstyrelsen i Västerbotten kommer att formulera sitt remissvar vid ett extra sammanträde den 23 
mars. Inför det ställningstagandet har styrelsen beslutat att materialet skickas ut till kommunkretsarna och 
intresserade medlemmar i Västerbotten som en intern distriktsremiss.

Vill du vara med och tycka till? Mejla vasterbotten@centerpartiet.se så mejlar vi Framtidsagendan till dig.

Vill du vara med på distriktsstämman?

Tyck till om Framtidsagendan

Vårens webbmöten

E-postadresser saknas
Om du får Grön Linje med posten så beror det på att 
vi saknar din e-postadress. Skicka ett mejl med den till 
vasterbotten@centerpartiet.se så för vi in den i medlems-
registret. Det sparar tid och pengar.

Västerbotten efter pandemin
Webbmöte med riksdagsledamot Helena Lindahl, 
Gumbodahamn, och gruppledare Mattias Larsson, 
Umeå. Moderator Anders Öhberg

Onsdag 10 mars kl 19.00-20.00.

Norden efter pandemin
Webbmöte med riksdagsledamot Linda Modig, 
Kuivakangas, krögaren Anders Persson, Tärnaby, 
och honorärkonsul Johan Björk, Umeå.  Moderator 
Sven-Olov Edvinsson.

Onsdag 5 maj kl 19.00-20.00.

Europa efter pandemin
Webbmöte med ledamoten i Europaparlamentet 
Abir Al-Sahlani, Stockholm och kommunalrådet 
Madelaine Jakobsson, Nordmaling. 

Onsdag 25 maj kl 19.00-20.00.

Alla möten livesänds på Centerpartiet Västerbottens 
facebooksida www.facebook.com/cvasterbotten.

Samtliga arrangemang görs i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Det händer mycket i länet och landet under våren, allt aktuellt hittar ni alltid i 
kalendern på vår hemsida: www.centerpartiet.se/vasterbotten/kalender


