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Verksamhetsberättelser 2019 

Kretsstyrelsen 

En av det gångna årets stora uppgifter var valet till EU-parlamentet den 26 maj. Denna 

gång lyckades Centerpartiet göra det bästa EU-valet någonsin och få två representanter i 

parlamentet. Vår ”egen” parlamentariker Fredrick Federley och Abir Al-Salani var de som 

tog plats. Vi fick hela 18,1 % i Kungsör en ökning med 5,1 sedan förra valet. 

Under maj månad genomförde vi en rad aktiviteter i EU-valrörelsen. 

 

Verksamhet och aktiviteter 

Årsmötet hölls i Kommunhusets cafeteria den 10 februari med god uppslutning. Jenny 

Adolphson och Hans Ivarsson, gruppledare i våra grannkommuner Köping och Arboga 

var inbjudna för samtal om gemensamma samarbetsområden. 

Vid mötet tackades särskilt Monica Wastelius och Eva-Britt Litz för arbetet med 

utdelningsorganisationen i valrörelsen.   

Medlemsaktiviteter  

I april gjordes ett studiebesök på Kungsörs hundarena som har en mycket aktiv 

verksamhet. 

Samma månad deltog kretsen med ombud på distriktsstämman som hölls i Arboga. 
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Under hela maj månad jobbade vi med EU-valrörelsen och genomförde bland annat 

pendlingskampanj, utdelning av infomaterial och samtal med väljare på olika platser i 

kommunen. 

Under Världsmiljöveckan i början av juni plockade vi skräp. Det är en aktivitet som 

genomförs enskilt och på olika håll och vi har några riktiga entusiaster i kretsen. 

I augusti arrangerade vi den återkommande tävlingen Manöverprov med traktor och 

vagn. Den här gången hade vi dock ändrat konceptet lite och utökat med aktiviteter för 

familjen. Vi hade tipspromenad, fiskdamm och lotterier. Det kom ett 60-tal personer 

både vuxna och barn och dagen blev mycket lyckad. 

 

I augusti hade vi också surströmmingsskiva på altanen till Esbjörnsgården i Granhammar 

och 24 personer åt och hade trevligt.  

I september gjorde vi ett studiebesök på nyöppnade Villa Wingarhed. De båda 

entreprenörerna Cornelia Wingarhed och Viktoria Sigtryggsdottir berättade om sin 

verksamhet och visade runt i de olika husen. Därefter åt vi smörgås med tillbehör och 

gick igenom motioner till partistämman. 

I oktober var det dags för den populära Vilankvällen och ett 40-tal intresserade fick 

återuppleva gångna tider genom att se några av de inspelade revyerna.  
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I november bjöd vi in till ett studiebesök på ReTuna, världens första återvinningsgalleria 

i Eskilstuna. Vi började besöket med att samlas i cafeterian och prata om upplägget och 

den cirkulära ekonomin som ReTuna bygger på. Därefter spenderade vi ett par timmar 

bland utbudet, det var arrangerad klädbytardag till ära.  

I december var det så slutligen dags för den traditionella julsmörgåsen som Ingrid 

Davidsson ansvarade för. Och som alla år tidigare var den jättegod. Det kom så många 

medlemmar att vår lokal nästan inte räckte till. 

Styrelsen 

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten under året och ett antal planeringsmöten inför olika 

aktiviteter. Styrelseledamöter under året har varit: AnneMarie Andersson (sekreterare), 

Lars Andersson, Ingrid Davidsson, Pelle Gotthardsson, Lina Johansson (vice ordförande), 

Monica Wastelius (kassör), Petter Westlund (ordförande) samt adjungerad Madelene 

Fager (gruppledare). 

Under året har vi investerat i en ny dubbelbryggare till lokalen och ett tält för kommande 

uteaktiviteter. 

Lina Johansson har deltagit i RO:s utbildning Steg 2 i Göteborg. Madelene och Petter 

deltog på partiets kommundagar som arrangerades i Umeå i månadsskiftet 

januari/februari. Madelene deltog även under året på en nätverksträff för kommunalråd 

och oppositionsråd inom partiet. Partistämman hölls i år i Karlstad och Petter var ombud 

från kretsen. Under stämman behandlades över 600 motioner och fem politiska program 

togs fram. Utöver detta har vi även deltagit på distriktets aktiviteter som de bjudit in till. 

 

Med detta tackar styrelsen för det gångna året och ställer våra platser till förfogande. 

 

Petter Westlund, ordförande Lina Johansson, vice ordförande 

 

Monica Wastelius, kassör  AnneMarie Andersson, sekreterare 

 

Lars Andersson, ledamot  Ingrid Davidsson, ledamot 

 

Pelle Gotthardsson, ledamot Madelene Fager, adjungerad ledamot 
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Fullmäktigegruppen 

Efter ett intensivt valår 2018 har 2019 handlat mycket om att driva centerpolitik och 

centerfrågor. Vägledande i arbetet har varit handlingsplanen 2018-2022.  Sedan valet är 

vi numera en ny fullmäktigegrupp med nya nämndledamöter.  

 

Kommunens ekonomi har diskuterats flitigt under året. Vi beslutade om en ny budget i 

november efter en lång process och nämnderna tilldelades utökade ramar med totalt 32 

mkr jämfört med 2019 års budget. Vad gäller själva innehållet i budgeten så saknade vi 

precis som tidigare år tydliga prioriteringar och satsning för att nå målen. Vi la därför 

tillsammans med alliansen en egen budgetskrivning med våra prioriteringar.  

 

Under året har vi lämnat in ett flertal motioner och några tidigare motioner har blivit 

besvarande. Bland förslagen kan nämnas sänkt bygglovstaxa för energieffektivt 

byggande, 5-årsgrupper, ny måltidsorganisation, skolvärdar och förbättrade 

tågförbindelser.  

 

Ytterligare områden för bostäder och verksamhetsmark har diskuterats under året. 

Beslut har fattats om ny detaljplan vid Kaplanen och ny förskola vid Kinnekulle. Vad 

gäller bostäder vid Kaplanen hade vi hellre sett ett förslag där Karlaskolans gymnastiksal 

bevarades. Under hösten hade vi en utvecklingskväll där vi diskuterade ny områden för 

bebyggelse som kommer att vara vägledande för oss i fortsatt arbete med utveckling av 

Kungsör 

 

En annan fråga som vi har drivit på är bussens fortsatta trafikering i Kungsör centrum.  

Efter namninsamling och påtryckningar är samtliga partier lyckades vi till slut från med 

övriga partiet på att göra gemensam sak i frågan och kontakta regionen. Det visades sig 

dock redan vara så att frågan var uppgjord. I slutet av 2019 fick vi sedan ett 

investeringsärende i knät som övriga partier snabbt sa ja till. Vi kommer att fortsätta 

vårt arbete för att förbättra kollektivtrafiken med både buss och tåg. 

 

Vi har gjort gemensam sak med alliansen i flera frågor. Fullmäktigegrupperna för 

partierna inom alliansen har träffats införkommunfullmäktiges sammanträden. Förutom 

en gemensam budget har vi lagt flera motioner.  

 

Fullmäktigegruppen har haft tolv sammanträden under året. Det har varit mycket aktiva 

och engagerade möten med viktiga samtal. Ingrid Davidsson har bidragit med stor 

omsorg och fantastiskt kvällfika. Ett varmt Tack till dig Ingrid. Och Tack 

fullmäktigegruppen för ert engagemang. 

Centerpartiet Kungsör, 2018-01-16 

Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd. 

Kyrkogruppen 

Kyrkorådet har haft 9 möten under året. Au har haft möten vid behov. 

Det viktigaste för Centerpartiets medlemmar har varit att ha ekonomin i balans, men 

ändå kunna ha alla fina verksamheter i gång. Medlemstappet är stort och förväntas 

fortsätta under det närmaste årtiondet. Avgiftsunderlaget har minskat med 0,9% från 

föregående års taxering. 

Kyrkoavgiften ligger fortfarande på 1,10 kr. Begravningsavgiften bestäms inte längre av 

kyrkofullmäktige.  

Kyrkans ekonomi har varit god, men beräknas minska med 500 000 kr varje år det 

närmaste årtiondet. Utgifterna är större än inkomsterna. Nu kommer det inte att räcka 
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längre med att skära ner på summan för varje verksamhets konto, vilket vi har gjort 

varje år i tio års tid. Det kommer att kräva någon annan typ av förändring. 

Som alltid tillkommer utgifter som vi ej har budgeterat för. I år blev det fönsterputsning. 

Vi fick ett bra erbjudande. Detta var ej gjort på ca 17 år. Skillnaden blev enorm. 

Två nya mässhakar har köpts in från Tyskland, en lila och en grön. 

Det har varit ytterligare ett problematiskt år när det gäller brist på personal. 

Kyrkoherden kom igång på halvtid i mitten av mars och heltid i mitten av maj efter en 

längre tids sjukskrivning. Den vikarierande kyrkoherden fick ett fast kyrkoherdejobb i 

Bålsta efter sommaren. En präst som började 1 aug, slutade 27 dec på grund av ett nytt 

jobb i Stockholm. Den enda fasta musikern fick en ny tjänst i Köping från och med 

september. En av pedagogerna har under hösten varit tjänstledig på grund av studier. 

En av vaktmästarna har också varit långtidssjukskriven. Trots flera annonser har vi inte 

fått några sökande. 

På samtliga tjänster har vi ändå haft tur med väldigt kompetenta vikarier, men stor del 

av arbetstiden har gått till att leta vikarier. Ett stort problem för oss är att alltför få 

utbildar sig inom kyrkans område. Det fattas folk i hela Sverige. 

I Kyrkorådet ska finnas ett begravningsombud som tillsätts av kommunen. Gunilla 

Göransson slutade efter många år. Nytt ombud blev Lars Wigström. Kyrkorådet tillsätter 

även kyrkvärdar. Inför 2019 hade två kyrkvärdar slutat. Vi har även haft svårt att 

rekrytera nya inom detta område. Från att tidigare alltid haft två kyrkvärdar vid de 

kyrkliga förrättningarna, har vi det senaste året oftast bara haft en kyrkvärd. 

En annan stor uppgift kyrkorådet har förutom att göra budget är att skriva en 

Församlingsinstruktion. Den ska skrivas under första året efter ett val eller när man får 

en ny kyrkoherde. På grund av kyrkohederns sjukskrivning fick vi förlängd tid till 1 juni 

2019. Vi höll på med den varje kyrkoråd hela våren. I den ska det stå om antalet 

tjänster och hur vi vill att verksamheten ska fungera. Nu är Församlingsinstruktionen 

godkänd och klar av stiftet. 

En annan av kyrkorådets uppgifter är att ordna våfflor till våffeldagen i Torpa bygdegård. 

Alla policyer ska gås igenom och eventuellt revideras varje år.  

Många av Centerns medlemmar ingår i den frivilliga Internationella gruppen. De säljer 

lotter som bland annat går till årets stora jul- och faste-insamling. Under julinsamlingen 

fick man in 8801 kr till insamlingen En flicka är född. Under fasteinsamlingen, Samma 

himmel samma rättigheter fick man in ca 22 429kr. Torpa kyrkliga syförening ordnar 

stort lotteri och en stor auktion i november varje år. 2019 fick de in drygt 39 000 kr, 

som fördelas på Västerås stadsmission, Stockholms stadsmission, Act Svenska kyrkan, 

Tjernobyl och Stiftsgården i Rättvik. 

I somras drabbades begravningsbyrån av en stor förlust då Hans Vestholm dog plötsligt 

utan föregående sjukdom. Eva Pettersson har skött begravningsbyrån ensam under hela 

hösten. En ny styrelse blev klar vid kyrkofullmäktigemötet i november. Lena Norstedt 

valdes in som ny representant i stället för Lars Andersson som blev ordförande. 

Begravningsbyrån gick med plus detta år. 

Vi har många ungdomar som är engagerade i kyrkan. Vi har också ovanligt många 

konfirmander denna höst. 23 stycken var inskrivna i oktober. Nytt för i år är nattcafé en 

gång i månaden. Det är väldigt välbesökt och leds av Hanna Svärd. Ungdomarna och 
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deras ledare står för ljud- och ljusmässan samt i år även en egenskriven föreställning 

som handlade om de ungas vardag i dag och framfördes 28 december. 

Under det senaste halvåret har tomten i Björskog diskuterats flitigt. Det är en tomt som 

skänktes till kyrkan på 40-talet för att användas till ett nytt församlingshem. I Valskog 

finns en grupp som vill använda tomten till ett allaktivitetshus. 

Vi har haft problem med stiftelser och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tidigare godkänt 

att stiftelser flyttades över till Kungsörs församling från Björskog redan vid 

sammanslagningen med Kungsör 2006. Sedan har dessa stiftelser permuterats av 

densamma. I år har någon ny person vid Länsstyrelsen kommit på att detta inte har gått 

rätt till. Detta var tvunget att lösas innan utgången av december. 

Kyrkorådets ordförande 

Rita Wik 
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Resultat- och balansräkning 

Inkomster       Utgifter Not   

Partistöd        62 000,00       Partistöd distr.            5 200,00     

Lotterier       Möten,sammankoms.            9 991,00     

        Exp.+ div.          10 117,00     

Medlemsavgifter        13 410,00       Medlemsavgifter            2 700,00     

Bidrag stiftelsen       Annonser          10 500,00     

Bidrag kyrovalet       Utbildning/konf          10 180,00     

Ränta                52,98       Reseersättning               290,00     

        Hyra SV            9 000,00     

        Valet            6 612,75     

        Kungsörsnytt     

Summa        75 462,98                  64 590,75     

              

Årets överskott       Årets överskott          10 872,23     

              

Summa        75 462,98                  75 462,98     

       

       

Balansräkning             

Kassa              523,00       Ing. saldo år 2019       153 010,29     

Bank      163 359,52       Årets överskott          10 872,23     

              

Tillgångar      163 882,52       Utg. saldo år 2019       163 882,52     
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Revisorernas berättelse 

Delas ut på mötet. 
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Policy gällande Centerpartiets 
verksamhet 

Centerpartiets verksamhet ska vara trygg och fri från 
trakasserier 

Centerpartiets verksamhet ska vara trygg för alla. Den ska vara fri från sexuella 

trakasserier och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder.  

 

Varje medlem har genom sitt medlemskap i centerrörelsen tagit ställning för våra 

grundläggande värderingar om alla människors lika rätt och värde. I det ligger även ett 

personligt åtagande att agera i enlighet med detta och därmed inte själv kränka eller 

trakassera någon. Medlemskapet innebär också ett ansvar för organisationen och 

därmed ett ansvar att säga ifrån om någon agerar på ett sätt som bryter med våra 

grundläggande värderingar. Var och en har alltid sitt initiativ och därmed en förmåga att 

ta ansvar för partiets organisationskultur. 

 

För trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling gäller nolltolerans 

inom Centerrörelsen. Om detta ändå sker har organisationen som sådan också ett ansvar 

att agera för att få ett slut på det. För organisationens del gäller samma principer som i 

arbetslivet; agera snabbt, diskret och försök utreda vad som har hänt.  

Det är nödvändigt att bryta tysthetskulturen kring dessa frågor. Många utsatta vågar 

inte berätta med rädsla för konsekvenser det kan få när det gäller risk för att ens 

positioner försämras eller rädsla för att det skulle skada organisationen. För att komma 

tillrätta med sexuella trakasserier och andra trakasserier är det viktigt att prata om det, 

ta frågan på allvar och agera med kraft mot den som utsätter andra för det.  

 

Riksorganisationen erbjuder en möjlighet att anonymt anmäla missförhållanden, en s.k. 

visselblåsarfunktion.  

 

Ansvarsfrågan 

Ansvaret för att säkerställa denna policy åvilar den del av organisationen som ansvarar 

för berörd verksamhet, det vill säga samma princip som för övriga ansvarsområden. Det 

innebär att för verksamhet och möten på  

• kommunal nivå ansvarar Kretsstyrelsen 

• regional nivå ansvarar Distriktsstyrelsen 

• nationell nivå ansvarar Partistyrelsen och riksorganisationen.  

 

Enligt samma princip ansvarar syskonorganisationerna för verksamhet och möten inom 

respektive organisation.  

 

Om kretsstyrelse, distriktsstyrelse eller syskonorganisations riksorganisation så begär 

kan Centerpartiets riksorganisation bistå med stöd och råd till den som ansvarar för 

verksamheten. Riksorganisationen har därtill ett ansvar för att följa upp de anmälningar 

som lämnas till Riksorganisationen, till exempel via visselblåsarfunktionen, och 

säkerställa att de blir hanterade och att berörd del av organisationen agerar. Rutin för 

hantering av ärenden ska tas fram. 

 

Förtroendevalda har ett särskilt ansvar att i alla sammanhang med sitt ledarskap föregå 

med gott exempel, både internt och externt, i vår verksamhet såväl som utanför vår 

verksamhet, i debatter och utbyten med meningsmotståndare och även i sociala medier.  

För anställda har arbetsgivaren alltid ett särskilt ansvar. Även om detta ansvar formellt 

inte åligger Centerpartiet för de politiska tjänstemän, t.ex. politiska sekreterare i 
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kommuner och landsting, som formellt är anställda av kommun eller landsting, har 

Centerpartiet ett moraliskt ansvar att säkerställa även deras arbetsmiljö. Därför ska 

policyn tillämpas för anställda inom Centerrörelsen, oavsett formellt ansvar.  

 

Vidare läsning: 

Arbetsgivaransvar inom centerrörelsen styrs inte bara av våra värderingar utan även av 

lagar och förordningar. Mer om hur det förhållandet ser ut i dessa frågor kan du läsa om 

i vår ”HR-policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling” 

 

Agerande, stöd och konsekvenser vid trakasserier 

Som ledare i organisationen har du ansvar att agera när du får reda på trakasserier som 

begåtts av medlemmar och förtroendevalda, oavsett om det har ägt rum i vår egen 

verksamhet eller utanför. Då detta handlar om hur vi förväntas bete oss mot varandra 

och våra medmänniskor så är det i grunden en fråga om förtroende.  

 

Både den utsatte och den som utsatt ska höras samt eventuellt andra personer som kan 

sprida ljus över ärendet. Då frågan ofta är känslig är det viktigt att agera snabbt och 

diskret. Uppdraget är att försöka utreda vad det är som har hänt. 

 

Ledare i centerrörelsen bär ett särskilt ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med den som 

utsatts för trakasserier och se till att personen får återkoppling och vet vad som händer i 

ärendet. Det är även viktigt att den som utsatts för trakasserier får stöd att hantera det. 

I vissa fall kan det handla om att få exempelvis professionellt samtalsstöd. Då är det bra 

att kunna påvisa vart personen kan vända sig även om det inte automatiskt föreligger ett 

ansvar att som organisation bekosta det. 

 

Om trakasserierna är av sådan art att de är brottsliga ska de hanteras av polis och 

domstol. Viktigt här är att respektera den utsattes önskemål och stötta den som vill 

polisanmäla.  Det är inte Centerrörelsens uppgift att utreda eller döma brottsliga 

handlingar. 

 

Däremot kan ett beteende få konsekvenser inom organisationen om handlingen innebär 

att förtroendet för den enskilde rubbas. I lindriga fall kan det handla om en tillsägelse 

eller en varning, men i grövre fall eller vid ett upprepat beteende kan det bli aktuellt att 

återkalla ett förtroendeuppdrag. Både offentliga och interna uppdrag bygger på 

förtroende och om förtroendet förbrukats finns inte längre de förutsättningar som krävs 

för uppdraget kvar. 

 

Trakasserier kan även leda till uteslutning. Detta görs enligt stadgarna av partistyrelsen 

och sedan informeras övriga syskonorganisationer om detta. 

 

Vidare läsning: 

Hur du som ledare i organisationen ska agera när du får kännedom om trakasserier 

och/eller sexuella trakasserier kan du läsa om i våra checklistor för kris- och 

incidenthantering. Dessa finns upplagda på Connect.  

 

Kommunikation kring trakasserier 

Trakasserier kan bli föremål för både intern och extern kommunikation. I båda fallen är 

det viktigt att beakta att det är människor det handlar om. Därför ska de som är 

inblandade hållas informerade om hur, när och vad som ska kommuniceras.  

Vissa fall av trakasserier kan vara medialt intressanta. Det ställer extra krav på tydlighet, 

saklighet och transparens samtidigt som vi värnar den utsattes och övriga inblandades 

integritet. Att värna centerrörelsen är att agera med kraft och beslutsamhet mot de som 

trakasserar och visa att vi menar allvar med nolltolerans!  

 

Vidare läsning: 
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Checklistor för till exempel kriskommunikation finns bland checklistorna för kris- och 

incidenthantering. 

 

Definitioner 

Med sexuella trakasserier avses uppträdande av sexuell natur som kränker en persons 

värdighet. 

 

Med trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder avses ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna.  

 

Trakasserier är kränkande beteenden, ibland medvetna och ibland omedvetna. Det är en 

form av maktmissbruk som inte kan accepteras. Trakasserier kan riktas både mot män 

och kvinnor, men det är vanligast att kvinnor utsätts. Det gemensamma för trakasserier 

är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.  

 

Det är den som är utsatt som avgör vad som är kränkande. 

 

Exempel 

Sexuella trakasserier kan vara: 

• kommentarer med sexuell innebörd eller sexuella skämt  

• tafsande eller påträngande beröring  

• förfrågan om sexuella tjänster i utbyte mot belöning  

• uttalad fråga om sexuellt umgänge  

 

Trakasserier på grund av någon av diskrimineringsgrunderna kan vara: 

• nedlåtande kommentarer om kvinnliga eller manliga kollegor som mer 

berör könstillhörighet än kunskap eller kompetens 

• att en person blir utfrusen, osynliggjord, inte tagen på allvar eller 

förlöjligad 

• att någon undanhålls information av vikt för verksamheten 

• kränkande kommentarer om utseende och privatliv 

 

Policyn är antagen av Centerpartiets partistyrelse den 15 december 2017. 
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Verksamhetsplan 2020 

Enligt Centerpartiets stadgar är kretsens uppgift att vara ett forum för diskussion och 

politikutveckling. Kretsen ska även bjuda in medlemmar till aktiviteter som stödjer detta. 

Verksamhetsplanen för Centerpartiets Kungsörs kommunkrets ska bidra till att följa upp 

kretsens arbete och sätta fokus på att grunduppdraget uppfylls. 

I verksamhetsplanen anges också målet med kretsens verksamhet för året och på lång 

sikt. 

Samtals- och utvecklingsåret 2020 

Partistyrelsen har utsett 2020 till samtals- och utvecklingsåret 2020. Samtals- och 

utvecklingsåret ska genom dialoger med medlemmar och allmänhet leda fram till en 

framtidsbild dit partiet ska styra. Samtalsåret bygger på dialogveckor och regionala 

konferenser efter olika förutbestämda teman. För Centerpartiet Kungsör kommer 

samtalsåret vara en stor del av verksamheten under 2020. 

Genom samtalsåret ges även goda möjligheter till medlemsrekrytering.  

Medlemsvård – medlemsaktiviteter 

Våra medlemsaktiviteter är viktiga för att skapa gemenskap i kretsen och viktiga för att 

även träffas under mer lättsamma former. Medlemsvården ska fortsätt vara en stor del 

av kretsens arbete och behöver utvecklas till fler former. Utvecklingen av familjedagen i 

Granhammar är ett sådant exempel. 

Organisatoriskt kommer även förberedelser inför kyrkovalet 2021 påbörjas under året. 

Målsättningar 

- Öka antalet medlemmar. 

- Anordna kontinuerliga medlemsmöten och träffar. 

- Delta aktivt i alla delar i samtalsåret 

Aktivitetsplan 

Februari – årsmöte. 

Mars – Samtalsåret börjar – Dialogvecka 1 

April – Kyrkkaffe, Dialogvecka 2, Distriktsstämma 

Maj – Dialogvecka 3, Medlemsfest med distriktet 

Juni – världsmiljövecka med lokal kampanj. 

Augusti – Familjedag och manöverprov med traktor och vagn, Surströmming. 

September – 

Oktober – Vilanvisning 

November – 

December – Julsmörgås 

Förutom egna aktiviteter kommer kretsen delta på aktiviteter anordnade av distriktet 

samt av riksorganisationen. 

  



 

15 

 

Budget 2020 

 Budget Utfall Budget Budget 

Inkomster 2019 2019 2020 2021 

     

Partistöd                64 000               62 000               62 000         62 000     

Ränta                        50                       53                       50                50     

Medlemsavgifter                14 000               13 410               13 950         13 950     

Stiftelsebidrag         

Bernts bok, lottpengar         

Summa                78 050               75 463               76 000         76 000     

     

Utgifter      

Kungsörsnytt               10 000       

Exp. + div A                12 000                  7 628                  7 100           8 000     

Möten 
sammankomster                 10 000                  9 991               10 000         10 000     

Utbildning                12 000               10 180               12 000         12 000     

Annonser/utskick                15 650               10 500               12 000         12 000     

Rese ersättningar                  5 000                     290                  1 500           1 500     

Partistöd distriktet                  6 400                  5 200                  6 400           6 400     

Hyra                  9 000                  9 000                  9 000           9 000     

Inventarier/profilartiklar                2 489         

Medlemsavgifter                  3 000                  2 700                  3 000           3 000     

Politikerskola         

Utåtriktade aktiviteter                  5 000                    5 000           5 000     

Valkostnader                3 988         

          

Summa                78 050               61 966               76 000         66 900     
 

  



 

16 

 

Framställningar från kretsstyrelsen 

Delas ut på mötet. 
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