
 

Inbjudan till Kretsårsmöte för Centerpartiet i Eksjö 25 februari 

 
Tid: kl 18                                            Program: Kvällen börjar med att Lena 

Plats: Krusagården                             Sumedrea håller i en workshop om samtals- 

Servering: Semlor och kaffe/ te         året. Därefter fika, underhållning och senare 

Musikunderhållning: Kulturskolan    årsmötesförhandlingar. 

I detta utskick medföljer en föredragningslista för årsmötet samt del av valberedningens förslag, 

övriga handlingar skickas ut per mejl samt finns i lokalen vid kvällens början. 

 

Dagordning för kretsstämma 2020 

1) Mötet öppnas 

2) Val av mötesfunktionärer a) mötesordförande b) sekreterare c) justeringsperson d) 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)Informationspunkter a) Information om policy gällande Centerpartiets 

verksamhet: ”Centerpartiets verksamhet ska vara trygg och fri från trakasserier” 

11)Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen 

12)Ersättningsfrågor 

13)Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen 

14)Val av ordförande 

15)Val av övriga ledamöter i styrelsen 

16)Val av ombud till distriktsstämman 

17)Val av ett ombud till partistämman samt ersättare 

18)Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare 

19)Val av valberedning 

20)Val av rekryteringsgrupp 

21)Framställningar och förslag från kretsstyrelsen 

22)Behandling av motioner 

23)Rapporter 

24)Vid mötet väckta frågor 

25)Mötet avslutas 

 

Del av Valberedningens förslag: 

Mötesfunktionärer: Ordförande: Erling Johansson, sekreterare: Maria Havskog, Press: Erik J 

Kretsstyrelse: 

Ordf, 1 år: Erik Johansson 

Ledamot, 1 år: Bengt Jacobsson (fyllnadsval) 

Ledamot, 2 år: Sören Andersson och Lena Carlsson (omval) 

Ledamot, 2 år: Martina Nord, Morten Lindh (nyval) 

Kvarstående ledamöter 1 år: Ingbritt Martinsson, Maria Havskog. 

 



Nomineringsgrupp mellan val: Maria Havskog (fyllnadsval), Stellan Johnsson, Lena Carlsson 

Under året har det varit ett par fyllnadsval för Centerpartiet. Vakanser efter Ulf Bardh och Sten 

Eriksson gjorde att partiet fick sluta samman och fördela uppdrag till nya personer som då också har 

fått nya roller. En följd av det nomineringsarbetet blev att det även blev vakans på ersättarplatsen i 

Samhällsbyggnadsnämnden. De fyllnadsval som gjorts är följande: 

 

Ledamot i Fullmäktige efter Ulf Bardh: Jan Nilsson 

Ny ersättare i Fullmäktige: Sven-Inge Ågren 

Ny ersättare i Ledningsutskottet, Krisledningsnämnden samt Eksjö Stadshus AB: Karin Eriksson 

Ny vice Ordförande i Socialnämnden: Jan Nilsson 

Ny vice Ordförande i AB Eksjö Industribyggnader: Bengt Jacobsson 

Ny ledamot i ITOLV AB: Jan-Erik Wahlström 

Ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden: Anders Larsson. 

 

Nedan presenteras de som fått nya roller: 

 

Bengt Jacobsson: 

 

Jag har en lite brokig bakgrund som bonde med mjölkproduktion, drivit bokföringsbyrå och 

hamnade till sist som IT-Chef på Skobes Bil AB. Har nu lämnat förvärvslivet och har tid för mer 

engagemang inom politiken. Centerpartist har jag nog varit hela liven men inte medlem förrän 

2017. Lämnade Tranås 2016 för att bli sambo i ett äldre hus i Eksjö. Huset och den stora trädgården 

var väl inte i bästa skick men efter många timmars jobb börjar vi bli nöjda. Ser det som mycket 

positivt och inspirerande att ha fått chansen att delta i kommunala bolagsstyrelser, eftersom 

företagande och ekonomi varit en stor del av mitt yrkesliv. Vice ordförande i AB Eksjö 

Industribyggnader med dotterbolag. Ersättare i Eksjö Energi Elit AB. 

 Ersättare i Eksjö Fordonsutbildning AB. 

 

Jan-Erik Wahlström: 

 

Vem är jag: Politiskt intresserad sedan många år tillbaka.Efter bolagsstämmorna 2019 har jag fyra 

politiska uppdrag tre suppleant uppdrag, Eksjö Bostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB och 

Strid &Son AB. Sedan December 2019 ledamot för I 12 AB. 

Jag är fortfarande aktiv entreprenör där mina intressen för landsbygdsutveckling gör att mitt 

fritidsföretag fortsatt utvecklas för fritid och turism. 

  

Framåt ser jag vikten av att stärka samhällsutvecklingen med insatser för våra mindre samhällen 

och landsbygden. Vi har behov av att bygga marklägenheter i småorterna för att få loss bostäder på 

landet och i byarna där vi äldre så småningom lämnar över till nya generationer. Vi behöver säkra 

upp kommunikation och teknikutveckling så att man kan bo och fungera på alla platser i kommunen 

oavsett vart man valt att bo. 

  

Det finns ytterligare insatser att jobba med gällande företagsutveckling inom hela kommunen, men 

det saknas kultur gällande industri och teknikföretag historiskt i kommunen. Med andra ord,vi 

behöver jobba för att öka skatteintäkterna med företag som inte avlönar sina anställda genom påsen 

med skattepengar. 

 

Jan Nilsson: 

 

Jag är 58 år och bor på min släktgård Hultåkra 3 km utanför Mariannelund. Idag är jag skog och 

lantbrukare på heltid sen 3 år  tillbaka. Innan har jag provat på många olika sysselsättningar 

konstruktör, biståndsarbetare i Nicaragua i 3 år (där min fru Carmen kommer ifrån), vik. på 



högstadiet, försäljare, nattjobbare på Hessleby behandlingshem i 12 år, skogsbruksplanläggare.   

Jag har alltid haft ett politiskt intresse och är aktiv i centern sen 90-talet. Tidigare har jag varit med i 

barn och utbildningsnämnden och sista året i samhällsbyggnadsnämnden. Jag hörde mig för när vi 

behövde en ny vice ordf. i socialnämnden och tackar för förtroendet som partiet gett mig.  

Uppdraget är omfattande när sociala sektorn har en stor och viktig del av välfärden för 

kommuninvånarna. Vi har rätt att ha förväntningar att åldersvård och bistånd ska fungera. Jag vill 

att alla ska känna trygghet att äldrevård fungerar med frivillighet och självbestämmande för den 

enskilde.   

Integration har blivit en viktig del av kommunen med många nyanlända som kommit till vår 

kommun under kort tid. Det är både en möjlighet och en utmaning. Skola, SFI, praktik och arbete är 

viktigt för att våra nya kommuninvånare ska kunna känna sig delaktiga i vår kommun. Vi har inte 

råd att hälften av de nyanlända fastnar i utanförskap och bidragsberoende.  

De första månaderna i mitt nya politiska uppdrag har varit intensiva. 2 – 3 ggr varje vecka har jag 

varit i Eksjö. Många frågor gäller äldreomsorg, lokalfrågor för vård och demensboende. Jag känner 

stor respekt för mina nämndkollegier och  all personal inom sociala sektorn. Nästa vecka jag vara 

kontaktpolitiker på Allégården och vi kommer att ha beredningsmöte inför socialnämndens möte 

den 19 februari.  

Jag vill gärna höra ifrån mina partivänner med synpunkter som rör sociala sektorn och jag kommer 

göra mitt bästa för centern och kommuninvånarna i min nya roll.  

 

Karin Eriksson bor i Ingarp och är idag vice Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden samt 

ersättare i Kommunstyrelsen. Hon tar över Ulf Bardhs uppdrag i Ledningsutskottet, Eksjö Stadshus 

AB och Krisledningsnämnden. 

 

Anders Larsson bor i Ingatorp och tar över ersättarplatsen i Samhällsbyggnadsnämnden efter Jan 

Nilsson som flyttat till Socialnämnden. 

 

Frågor med Centerfokus 2020: 

 

Stellan Johnsson har under året blivit ny Gruppledare för Centerpartiet och har tillsammans med 

Kommunstyrelsens Ordförande Annelie Hägg ett särskilt ansvar för Centerns bidrag till det politiska 

livet i Eksjö kommun. Under 2020 kommer det hända en hel del i Eksjö kommun, även om det är 

fortsatt strama budgetförutsättningar. Några politiska frågor som är aktuella i närtid är följande: 

 

Bostadsbyggande, framför allt inom trekilometersstaden Eksjö 

Äldreomsorgen i den nära framtiden 

Klimatomställningen 

Den sunda matproduktionen 

Utvecklingen i hela kommunen 

Skolkommunen 

Detta är ett axplock av frågor, det finns naturligtvis fler viktiga frågor och att hålla ihop helheten är 

en av de stora rollerna Centerpartiet har i Eksjö kommun. 

 

 

 

 

 



 

 

Kalendarium 2020: 

 

Kalendariumet är preliminärt, enstaka ändringar kan ske under resans gång. 

 

C-grupp Lokal Ansvariga (fika/sekr) 

13-jan KF-salen Eksjö Erik J och Stellan 

10-feb Prästängsskolan, Eksjö Stellan 

09-mar Mariannelund Jan N 

14-apr Bruzaholms bruk Tommy 

11-maj Värne Annelie 

08-jun Paradis fiskecamp Sven-Inge 

10-aug Ingatorp Lennart 

07-sep KF-salen Eksjö Annelie 

12-okt Hulthallen Erik 

 

Delta gärna när gruppmötet kommer till din ort. Gruppmötena börjar kl 18. Hör av dig till någon 

förtroendevald på din ort så du säkert vet vilken lokal som gäller. 

 

Kretsens verksamhet 2020: 

 

Under 2020 är det ett så kallat samtalsår i Centerpartiet då man på riksnivå, distriktsnivå och 

kretsnivå ska utveckla partiets arbetssätt och politik. För kretsens del är första tillfället för detta på 

Årsmötet den 25 februari då Distriktsombudsmannen Lena Sumedrea kommer och håller i ett 

föredrag samt grupparbete. 

 

Kretsen ska även ha fokus på att vara ute nära människor. Detta sker genom att Gruppmöten och 

Kretsstyrelsesammanträden till stor del förläggs på företag eller ute hos föreningar. Vi ska även vara 

med på alla marknader i kommunen och utveckla våra sociala medier. Och även på ett naturligt sätt 

närvara när civilsamhället arrangerar olika typer av aktiviteter såsom Internationella Kvinnodagen, 

Earth Hour, Kärleksveckan och Klimatveckan. 

 

Rekrytering av nya medlemmar samt kommande kandidater inför nästa val börjar under året. Bra 

om alla medlemmar funderar på om man vet någon som borde bli medlem eller kanske till och med 

skulle kunna passa som förtroendevald. Ju fler vi är desto bättre. 

 

På kretsens årsmöte diskuteras verksamhetsplanen i storgrupp så det finns alla möjligheter att bidra 

med idéer till den. 

 

Ha det så bra så ses vi förhoppningsvis under året. 

Kretsstyrelsen genom/ 

Erik Johansson, Kretsordförande 


