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Under året bestod styrelsen av: 
 

Anna Jamieson, ordförande 
Solveig Agnevik, sekreterare 

Therese Leufvén, kassör 
Sune Blom, ledamot 

Staffan Leufvén, ledamot 

Börje Johansson, ledamot 
Gunnar Malgeryd, ledamot 

 
Ian Jamieson, gruppledare, adjungerad till styrelsen 

 
Medlemsantalet var vid 2019 års utgång 40 stycken – vilket är en 

kraftig nedgång jämfört med 2018. En del av orsaken är naturlig avgång i 
och med dödsfall men några medlemmar har också lämnat oss på grund 

av januari-avtalets utformning.  
 

Aktiviteter under året: 
 

 Styrelsen hade under året 7 protokollförda möten utöver 
kretsårsstämman som genomfördes den 3/2 i Strålsnäs. 

 

 Gruppledaren sammankallade C-gruppmöten 7 gånger under året. 
 

 Kursen Nyvald genomfördes tillsammans med Vadstenakretsen 
under två helgdagar i januari och februari. Ordförande deltog i en 

kurs för nyvalda ordföringar på Riksorganisationen i Stockholm, 
gruppledaren deltog i nätverksträff för gruppledare i Stockholm 

samt vid kommundagarna i Umeå. 
 

 Distriktsstämman arrangerades 2019 i Mjölby där Anna Jamieson 
fick förtroendet att vara ordförande för stämman tillsammans med 

Bengt Karlsson.  
 

 Ordförande och kassör deltog i 4 Kommunsamrådsmöten. 
 

 Anna Jamieson skrev under året 4 C-politiska krönikor i 

Länstidningen. 
 

Ur kalendariet: 
 

 Den 7/5 arrangerade kretsen med anledning av EU-valet en 
pendlarkampanj på Boxholms station.  



 

 Den 24/5 arrangerades ett öppet möte på temat Lokal Mat på 
Bjursdalens Trivselhus då Magnus Ek gästade oss tillsamman med 

Jesper Lindström, ordförande i Östgötamat.  

 
 Den 11/5 höll vi traditionsenlig Grön Gökotta i Börje Johanssons 

betesmarker vid Svartåns strand.  
 

 Den 28/5 var vi enda parti som tackade jag till att komma och prata 
med föreningarna i Strålsnäs om deras behov och hur de vill 

utveckla Strålsnäs.   
 

 Den 22/7 bemannade Boxholmskretsen i form av Maud Steen och 
Ian Jamieson C-montern på orienteringstävlingen O-ringen i 

Kolmården. 
 

 Den 30/7 arrangerades ett välbesökt möte i Birgittastugan, 
Malexander.  Fokus för mötet var lokal utveckling och resultatet av 

den tidigare utdelade enkäten på samma tema redovisades.  Många 

engagerade bybor deltog och flera intressanta utvecklingsområden 
identifierades.  

 
 Den 13 oktober bjöd kretsen på soppa och smörgås i Birgittastugan 

efter gudstjänsten som ett tack till församlingen för att vi fått 
använda lokalen under sommaren.  

 
Sista veckan i september deltog Anna Jamieson och Therese Leufvén vid 

Centerpartiets Partistämma i Karlstad.  
 

Våra förtroendevalda politiker har under året lämnat in två motioner i 
Kommunfullmäktige angående Lokala utvecklingsplaner som avslogs och 

Anhörigstöd, som fick bifall. Solveig Agnevik har också lämnat in en 
motion till partistämman om samhällsbetalda transporter.  

 

I övrigt har det politiska arbetet kretsat mycket kring budgetberedning 
och framtagande av budget för 2020. Kommunens ekonomi är körd i 

botten och kraftiga åtgärder krävs för att klara kommunens åtaganden 
och få ekonomin i balans.  

 
 

För Centerpartiet i Boxholm, den 3/2 2020 
 

Anna Jamieson, ordförande i kretsstyrelsen 
 


