Centerpartiet Helsingborg
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020-01-13
Sida 1 (7)

Verksamhetsberättelse för Centerpartiet
Helsingborg år 2019
Årsmöte
Kretsårsmötet ägde rum den 11 februari 2019 i Studieförbundet Vuxenskolans nya
lokaler på Berga med runt 25 närvarande medlemmar.

Kretsstyrelse
Kretsstyrelsen har sedan årsmötet haft 5 protokollförda sammanträden.
Sedan årsmötet har styrelsen besått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Ian Karlemark
Johan Vesterlund
Linus Hannedahl
Monica Andersson
Jonny Cato
Arvid Straube
Emma Järund
Eva Holm
Lars Hansson
Lars-Erik Lindberg
Millis Block
Peter Janson
Sara Johnson
Tommy Grundström
Teodor Lundvall (till och med 30 april 2019)

Kretsstyrelsen valde även vid sitt konstituerande sammanträde den 11 februari 2019
ett verkställande utskott (VU) som har bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Ian Karlemark
Johan Vesterlund
Linus Hannedahl
Monica Andersson
Jonny Cato
Peter Janson

Verkställande utskottet har också haft CUF Helsingborgs ordförande Millis Block (från
och med den 27 maj 2019) adjungerad. VU har under året haft 5 protokollförda
sammanträden.
Centerpartiet Helsingborg
Kullagatan 30
252 20 Helsingborg
centerpartiet.se/helsingborg
helsingborg@centerpartiet.se

Arbetsgrupper
För att uppfylla den av kretsstyrelsen fastställda verksamhetsplanen bildades följande
arbetsgrupper:
-

Kampanjledningen
Visionsgruppen

Kampanjledningen
Kampanjledningen ansvarade för att planera genomförandet av kampanjer för kretsen.
Gruppen bestod av:
-

Johan Vesterlund (sammankallande)
Erik Ovesson
Lars Hansson
Eva Holm

Visionsgruppen
Visionsgruppen ansvarade för att leverera ett förslag till Centerpartiet Helsingborgs
vision fram till 2040.
Gruppen bestod av:
-

Karsten Deppert (sammankallande)
Emma Järund
Ragnar Andersson
Sara Johnson
Jonny Cato

Övriga kretsuppdrag
Revisorer
Bengt Persson och Stig Gartér har under året varit ordinarie revisorer med Karl
Olofsson och Anna P Johansson som ersättare.
Valberedning
Valberedningen under året har bestått av Rune Roskvist, Anna P Johansson, Bengt
Persson, Fredrik Torkildsen, Erik Ovesson och Ingrid Coohn. Rune Roskvist har varit
valberedningens sammankallande.
Partistämman
Vid partistämman som pågick den 26 – 29 september i Karlstad var Peter Janson
ombud för kretsens räkning. Men flera andra medlemmar från kretsen som deltog
genom andra uppdrag fanns också på plats.
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Verksamhetsmål
Kretsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 11 mars 2019 en gedigen
verksamhetsplan för året med ett antal verksamhetsmål. Genomförandet och
förverkligandet av målen har varit varierande och finns mer beskrivna under
rubrikerna längre fram i denna verksamhetsberättelse. De verksamhetsmål som
fastställdes var:
Öka medlemstalet i Helsingborg
-

Den 31 december 2019 ska Centerrörelsen i Helsingborg ha 300 medlemmar

Öka andelen röster på Centerpartiet
-

Centerpartiet i Helsingborg ska nå 6 % i valet till Europaparlamentet den 26
maj 2019

Roligast vinner
-

Genomföra två större medlemsaktiviteter
Genomföra minst fem aktiviteter med fokus på medlemsvård

Utveckla nya politiska förslag
-

Nya politiska förslag ska antas på kretsårsmötet 2020

Medlemsutvecklingen
Den 31 december 2019 fanns det 194 medlemskap (-74 medlemskap jämfört med
2018) som tillhörde olika delar av Centerrörelsen i Helsingborg, dessa var fördelade på
följande sätt:
Centerpartiet
Centerkvinnorna
Centerpartiets Ungdomsförbund
Centerstudenter

111 medlemmar (-3 medlemmar)
28 medlemmar (-2 medlemmar)
41 medlemmar (-69 medlemmar)
14 medlemmar (+- 0 medlemmar)

Totalt var det 174 enskilda individer som hade ett medlemskap i någon eller några
delar av Centerrörelsen i Helsingborg den 31 december 2019. Något som var en
minskning med 73 individer jämfört med siffran för 2018.

Aktiviteter och arrangemang
Ett flertal aktiviteter har arrangerats inom kretsen både av representanter från
kretsstyrelsen, från fullmäktigegruppen och från utvalda personer inom kretsen.
Under året har många aktiviteter haft en mer intern inriktning med syfte att utveckla
kretsens och medlemmarnas kunskap och politiska arbete.
Gruppmöten
Centerpartiets fullmäktigegrupp, under ledning av gruppledare Johan Vesterlund och
kommunalråd Peter Jansson, har månatligen bjudit in alla medlemmar i kretsen till
gruppmöten för att diskutera aktuell politik i kommunen.
Ny partilokal
Vi flyttade i april månad 2019 in i vår nya partilokal på Kullagatan 30.
EP-valvaka
Söndagen den 26 maj 2019 samlades ett antal centerpartister från kretsen i
partilokalen för att vaka in valresultatet.
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Medlemsresa till riksdagen
I november 2019 arrangerades en resa till Stockholm och studiebesök i riksdagen med
vår riksdagsledamot Jonny Cato. Under resan fick medlemmarna även möjlighet att
träffa och diskutera politik med flera nationella företrädare för partiet.
Julfest
Den traditionsenliga julfesten arrangerades den 16 december 2019 där medlemmarna
bjöds på mat och önskade varandra en god jul. Julfesten föregicks av att
medlemmarna fick möjlighet att uttrycka sin åsikt och därefter rösta om centerpartiets
inställning till försäljningen av Öresundskraft.
After work/talarkvällar
Vid ett flertal kvällar under året har kretsen arrangerat talarkvällar där vi bjudit in
olika intressanta talare, där bl.a. Jonny Cato inledde året med att berätta om
regeringsbildningen. Därutöver har vi även haft besökt av riksdagsledamöterna Mikael
Larsson, Magnus Ek respektive Martina Johansson och regionrådet Annette Linander.
Representation utanför kretsen
Vi har deltagit vid de möten som arrangerats av Centerpartiet i Skåne, exempelvis
dess årsmöte och Skånerådet. Därutöver skickade vi flera medlemmar till
Centerpartiets partistämma och till andra nationellt arrangerade aktiviteter. Vi har
även varit representerade vid samarbetsmöten mellan flera nordvästskånska kretsar.
Övrigt
Diverse andra aktiviteter, utbildningar och kampanjer har anordnats under året.
Exempelvis arrangerade fullmäktigegruppen den 1 september en utbildningsdag för
alla förtroendevalda inom kretsen. Vi kampanjade på Rydebäcks dag den 7 september
2019.

EU-val
EU-valet var ett framgångsval för Centerpartiet i Helsingborg. Under ett par veckors
valrörelse mötte vi väljarna för att övertyga de att rösta på Centerpartiet. Omkring tio
kampanjer anordnades och cirka 1000 chipspåsar delades ut. Detta gav resultat. I
valet fick Centerpartiet 7,7 procent och ökade med nästan 3,5 procentenheter.

Kyrkofullmäktigegruppen
I Helsingborgs pastorat pågår just nu ett stort visionsarbete. Centergruppens ingångar
i detta har varit nytänk. I många av de diskussioner som förs har våra inspel handlat
om att det krävs nya tankar för att föra kyrkan framåt. Detta är särskilt viktigt i en tid
där kyrkan står inför stora utmaningar med minskade intäkter och färre medlemmar.
Fokuset har också varit att vara en blåslampa på de beslut som fattas för att se till att
det följs upp och är välgrundade beslut.
Centergruppen i kyrkofullmäktige bestod 2019 av Johan Vesterlund (gruppledare), Eva
Holm, Teodor Lundvall och Linus Hannedahl som ordinarie, samt Lars Hansson och
Christl Hoch Hansson som ersättare.

Politik
En politisk fråga som har dominerat starkt både i debatt och medialt under året är
Öresundskraftsfrågan. I februari ställde sig styrelsens verkställande utskott och
fullmäktigegruppen positiv till att inleda den föreslagna försäljningsprocessen via
stadens koncernbolag HSFAB. Dock med förbehåll att det är våra medlemmar som tar
det slutgiltigt ställningstagande för partiet om en eventuell försäljning av bolaget inför
ett skarpt och konkret avtalsförslag för beslut i Kommunfullmäktige. I början på
hösten stod det klart att Folkinitiativet samlat in det antal namnunderskrifter som
krävs för en folkomröstning. I fullmäktige röstade Centerpartiet ja till att genomföra
folkomröstningen.
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Den 16 december fattade medlemmarna beslutet att Centerpartiet Helsingborg säger
nej till en försäljning. Vi står verkligen för det som är centralt i vårt politiska arbete –
närodlad politik. Vi lyssnar på helsingborgarna och våra medlemmar samt agerar
därefter.
Vi sitter förutom fullmäktigeledamöter och ersättare samt kommunalråd
representerade i 18 nämnder, beredningar och bolagsstyrelser. Varje förtroendevald
har under året gjort ett starkt och aktivt centerarbete där. Tagit tydlig ställning för
grundläggande centerpartistiska värderingar och åsikter med praktisk samt närodlad
kommunalpolitik. Även kopplat till vårt samarbete inom Alliansen Helsingborg.
Under året har vi kunnat skörda politiska såväl mediala framgångar, några exempel;
-

Öresundkraftsfrågan
Landsbygdsberedningen, ökat fokus på stationsorterna och tillhörande
landsbygd
Få bort stadens egna lantbruk
Klimat- och miljöfrågor
Parkeringsplatsfria torg i city

Tyvärr fick vi inte medhåll i fullmäktige fullt ut för vårt nej till att starta upp processen
med att bebygga Östra Ramlösa på en av världens bästa åkermarker. Gällande
Oceanbadet så kan vi konstatera att man lyssnat på oss och därmed är det inte längre
ett kostsamt äventyrsbad som skall byggas. Istället ett badhus för alla helsingborgare
och i samspel med föreningslivet.

Förtroendevalda i kommunen
Under 2019 hade följande medlemmar ett förtroendeuppdrag för Centerpartiet i
Helsingborg inom Helsingborgs stad:
Johan Vesterlund

Gruppledare
Ordförande, Miljönämnden
Ledamot, Kommunfullmäktige
Ersättare, Kommunstyrelsen
Ledamot, Beredningen för livskvalitet
Ersättare, Valberedningen

Peter Janson

Kommunalråd
Ordförande, Fastighetsnämnden
Ledamot, Kommunstyrelsen
Ersättare, Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB)

Monica Andersson

Ordförande, Landsbygdsberedningen
Ledamot, Kommunfullmäktige

Jonny Cato

Ledamot, Kommunfullmäktige (t.o.m. 14 februari 2019)
Riksdagsledamot

Lars Hansson

Ordförande, Helsingborgshem
Ledamot, Kommunfullmäktige (fr.o.m. 15 februari 2019)
Ersättare, Kommunfullmäktige (t.o.m. 14 februari 2019)
Ledamot, Regionfullmäktige (Region Skåne)
1:e v ordförande, Kollektivtrafiknämnden (Region Skåne)

Eva Holm

Ordförande, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB)
(fr.o.m. 1 juni 2019)
Ersättare, Kommunfullmäktige (fr.o.m. 15 februari 2019)

Ian Karlemark

Ersättare, Kommunfullmäktige
Ledamot, Kulturnämnden

Linus Hannedahl

Ledamot, Barn- och utbildningsnämnden

Bengt Persson

Ledamot, Stadsbyggnadsnämnden

Sara Johnson

Ersättare, Vård- och omsorgsnämnden
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Teodor Lundvall

Ersättare, Socialnämnden (t.o.m. 27 maj 2019)
Ersättare, Tillstånds- och föreningsutskottet (t.o.m. 27
maj 2019)

Monica Eliasson

Ersättare, Socialnämnden (fr.o.m. 28 maj 2019)
Ersättare, Tillstånds- och föreningsutskottet (fr.o.m. 20
juni 2019)

Tommy Grundström

Ersättare, Arbetsmarknadsnämnden

Erik Ovesson

Ersättare, Idrott- och fritidsnämnden (fr.o.m. 27 februari
2019)
Nämndeman (t.o.m. 22 oktober 2019)
Insynsplats, Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB)
(t.o.m. 26 februari 2019)

Sonja Persson

Ersättare, Valnämnden
Nämndeman

Arvid Straube

Suppleant, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB)
(fr.o.m. 1 juni 2019)
Nämndeman

Karsten Deppert

Suppleant, Helsingborgs Hamn AB

Fredrik Torkildsen

Insynsplats, Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB)
(fr.o.m. 27 februari 2019)

Christl Hoch Hansson

Vigselförrättare

Emma Järund

Ersättare, Sjukhusstyrelse Helsingborg (Region Skåne)

Ekonomi
Centerpartiet Helsingborgs ekonomi är fortsatt god och avslutar 2019 med ett
överskott om 199 631,80. Detta ligger helt i linje med målsättningen om att under
mandatperioden spara pengar för att kunna använda pengar i valrörelsen. Den största
intäkten har som tidigare varit det kommunala partistödet som 2019 uppgick till 432
450 kronor vilket är en ökning jämfört med tidigare tack vare att vi nu har 3 mandat i
kommunfullmäktige. En utförligare genomgång av ekonomin återfinns i den
ekonomiska redogörelsen.

Slutord
Centerpartiet Helsingborg kan nu lägga ett intensivt och händelserikt år bakom sig. Vi
gick in i detta mellanvalsår med inställningen att ge oss själva möjligheten att
återhämta oss från respektive utvärdera förra årets ansträngande valrörelse. Detta till
trots att har vi deltagit i två valrörelser: en inför EP-valet och en om Öresundskraft.
Under 2020 kommer vi fortsätta med det utvecklingsarbete av vår politik som
påbörjats under 2019. Därutöver kommer vi utbilda våra förtroendevalda så att det
står bättre rustade i sitt politiska arbete.
Kretsstyrelsen vill avslutningsvis framföra ett stort och varmt tack till alla medlemmar
inom Centerrörelsen, och framför allt till alla er som bidragit under året. Vi ser fram
emot 2020 där vi ska fortsätta att genomföra så mycket centerpolitik som möjligt och
växa ännu mer.
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Helsingborg den 13 januari 2020

Ian Karlemark
Ordförande

Johan Vesterlund
Vice ordförande

Linus Hannedahl
Sekreterare

Monica Andersson
Kassör

Jonny Cato
Ledamot

Arvid Straube
Ledamot

Emma Järund
Ledamot

Eva Holm
Ledamot

Lars Hansson
Ledamot

Lars-Erik Lindberg
Ledamot

Millis Block
Ledamot

Peter Janson
Ledamot

Sara Johnsson
Ledamot

Tommy Grundström
Ledamot
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