ÅRSMÖTE
FÖR
KRISTDEMOKRATERNA
JÖNKÖPINGS LÄN
lördag 7 april kl. 8:30-ca 12:30
Rosensalen, Jönköping

Facebook: facebook.com/kristdemokraterna.jonkoping.lan
Instagram: @kd_jonkopings_lan
Webbplats: www.jonkopingslan.kristdemokraterna.se
E-post: jonkoping@kristdemokraterna.se

Tid & Plats
Lördagen den 7 april 2018
Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping
(Hermansvägen 5554 53 Jönköping)
8:30

Fika och registrering

9:00

”KD – valvinnare” – tal av riksdagsledamot Andreas Carlson

10:00

Förhandlingarna öppnas

ca 12:30

Avslutning

Fika (kaffe/te och macka) serveras från kl. 8:30. I samband med avslutningen serveras
förfriskningar (frukt m.m.).

Anmälan & Pris
Anmäl dig på www.jonkopingslan.kristdemokraterna.se eller via mail till
jonkoping@kristdemokraterna.se (glöm ej uppge namn, partiavdelning och ev. specialkost).
Sista dag för anmälan är måndag 26 mars.
Priset 60 kr inkluderat fika och förfriskningar.
Betalas in på PG 649534-5 senast måndag 26 november, eller Swish på plats.
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Föredragningslista
Förslag till föredragningslista för partidistriktsårsmötet
1. Partidistriktsårsmöte öppnas
2. Val av funktionärer vid stämman
a.)

ordförande:

b.)

vice ordförande:

c.)

sekreterare: Carl Cunningham och Stina Sinclair

d.)

två justerare tillika rösträknare:

3. Godkännande av kallelse
Ur Kristdemokraternas stadgar § 8 mom 3

Kallelse till partidistriktsårsmöte och erforderliga handlingar skall sändas till valda ombud
och ersättare. Kallelse skall sändas senast två veckor före partidistriktsårsmöte.
Kallelse och erforderliga handlingar sänds digitalt till ombud och ersättare. Valt ombud kan
begära handlingar per post.
Kallelse och handlingar skickades digitalt fredag 16 november. Torsdag 8 mars skickades
inbjudan till årsmötet till alla medlemmar med registrerad e-postadress i medlemsregistret.
4. Fastställande av föredragningslista
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av arbetsordning
7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse/årsredovisning för 2017

Förslag till beslut
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017
att fastställa balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2017
att årets resultat läggs till eget kapital
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8. Revisorernas berättelse
Finns som bilaga i årsredovisningen.

Förslag till beslut
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag till beslut
att bevilja partidistriktsstyrelsen och kassören ansvarsfrihet

10. Fastställande av antalet ledamöter i partidistriktsstyrelsen
Se valberedningens förslag
11. Val av ordförande och vice ordförande
Se valberedningens förslag
12. Val av ledamöter i partidistriktsstyrelsen
Se valberedningens förslag
13. Val av ersättare till partidistriktsstyrelsen
Se valberedningens förslag
14. Val av två revisorer jämte ersättare fram till årsmötet 2019
Se valberedningens förslag
15. Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte för partidistriktet
Föreslås av partiavdelningarna Mullsjö, Habo och Jönköping
16. Förbereda val av valberedning inför årsmötet 2019
Enligt fastställd turordning är det partiavdelningarna på Höglandet som förbereder val av
valberedning
17. Val av 22 ombud till rikstinget
Inget ordinarie riksting hålls 2019
18. Val av 22 ersättare för rikstingsombud
Se valberedningens förslag
4

19. Val av 5 ombud till partifullmäktige
Se valberedningens förslag
20. Val av 5 ersättare för ombuden till partifullmäktige
Se valberedningens förslag
21. Beslut om prioriterade valfrågor 2018
Se bifogat underlag
22. Rapporter
a) Region Jönköpings län
b) Riksdagen
c) Seniorförbundet
d) KDU
23. Övriga frågor
24. Avslutning

Förslag till

Arbetsordning
A Yttrande och förslagsrätt mm
mom 1

Närvarorätt, Yttranderätt och Förslagsrätt har alla medlemmar

B Rösträtt
mom 1

Rösträtt har alla ombud

C Röstning
mom 1

Röstning genom acklamation. Begärs rösträkning skall denna genomföras
genom handuppräckning. Vid personval tillämpas sluten omröstning i de
fall det finns fler kandidater än platser och något röstberättigat ombud så
begär.

Reservation mot beslut skall ske skriftligen under årsmötet.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2017
för Kristdemokraternas partidistrikt Jönköpings län

Facebook: facebook.com/kristdemokraterna.jonkopings.lan
Instagram: @kd_jonkopings_lan
Webbplats: www.jonkopingslan.kristdemokraterna.se
E-post: jonkoping@kristdemokraterna.se

Inledning av partidistriktsledningen
Det har återigen blivit dags att summera ett år. 2017 har präglats av idogt arbete med att
sätta Kristdemokraternas politik på kartan. Där integrationen, familjerna och de äldre har
varit i fokus. Kristdemokraterna behövs i Jönköpings län både i regionen och på kommunal
nivå. Våra folkvalda ledamöter har verkligen jobbat för att visa detta och lyckats väl i många
avseende. Att vi dessutom närmar oss valår, har naturligtvis märkts av, och i regionen får vi
kämpa på tillsammans med alliansen i minoritet. Det har inte varit helt bekymmersfritt.
Under året har mycket av valförberedelser pågått såsom nomineringsprocesser och arbete
med valprogram. Under året har många politikern partiet över hela distriktet var mycket
aktiva i all media. Det gör att vi känner stor tilltro till att vi har lagt en bra grund inför nästa
val. Vårt mål är att över hela länet stärka våra positioner och utöka partiets mandat i
regionen men också i varje enskild kommun.
Tack till alla som lägger ner många ideella timmar för Kristdemokraterna i
Jönköpingsdistriktet. Utan er hade vi inte haft den positiva känsla som nu präglar partiets
arbete. Nu får vi blicka framåt. Ta med oss erfarenheter från det gångna året och med full
satsning gå in i det nya året. Där vi tillsammans ska hjälpas åt att lyfta partiet till en starkare
position efter nästa val.
Camilla Rinaldo Miller, partidistriktsordförande

Personer i partidistriktet
Partidistriktsstyrelsen 2017
Camilla Rinaldo Miller, Värnamo, partidistriktsordförande
Mattias Ingeson, Eksjö, vice partidistriktsordförande
Andreas Carlson (Mullsjö), Håkan Johansson (Värnamo), Irene Oskarsson (Aneby), Maria
Davidsson(Tranås), Nicklas Huuva (Gnosjö) och Pernilla Mårtensson (Nässjö)
- valda fram till partidistriktsårsmötet 2018
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Anncatrin Ek (Sävsjö), Laila Norss (Nässjö), Nils-Erik Emme (Jönköping), Hans Svensson
(Vetlanda), Anders Hulusjö (Jönköping) Lennart Kastberg (Gislaved) och Hans Jarstig
(Habo)
- valda fram till partidistriktsårsmötet 2019
Associeradeförbund
Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) har representerats av ordförande Simon
Attefall.
Seniorförbundet i Jönköpings län har representerats av ordförande Yngve Lundgren och
Cilas Ottosson.
Adjungerad:
Mia Frisk, regionråd

Partidistriktsstyrelsens verkställande utskott
Camilla Rinaldo-Miller (ordförande), Mattias Ingeson, Hans Jarstig, Anders Hulusjö och
Pernilla Mårtensson

Revisorer
Carl-Magnus Blinge och Lars Bertil Grundin
Ersättare: Tomas Wilhelmsson

Rikstingsombud – 22 st
Partifullmäktigeombud – 5 st
Personal
Stina Sinclair (25 %), ombudsman och kanslichef
Carl Cunningham (90 %), ombudsman
Julia Edforss (timanställd), bokföringshjälp
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Organisation
Fokus för år 2017 var förberedelse inför valåret. Under hösten hölls de två första Valmötena
för partiavdelningarnas ordföranden, valledare och nomineringskommittéordföranden.
Nomineringskommittén inför riksdag- och regionvalet 2018 har under året jobbat med att ta
fram förslag till Kristdemokraternas riksdag- och regionvalsedlar. Nomineringar inhämtades
via ett webbformulär, i samband med partidistriktets årsmöte/vårstämma, från
partiavdelningarnas styrelser ut och genom kontakter med medlemmar mfl. I början av
hösten hölls kandidatutfrågningar på tre platser i länet, Eksjö, Jönköping och Värnamo. De
kandidater som utfrågades hade nominerats som toppkandidater och tackat ja till
nominering som toppkandidat. Utfrågningarna avslutades med en rådgivande
medlemsomröstning. Tyvärr var antalet åhörare endast runt 40 personer på respektive ort.
De som var på plats uppskattade dock upplägget med kandidatutfrågning. På partidistriktets
extra årsmöte den 25 november antogs riksdagsvalsedeln som toppas av partiledare Ebba
Busch Thor och riksdagsledamot Andreas Carlson, och de tre regionvalsedlarna med
respektive förstanamn Mia Frisk, Mattias Ingeson och Pia Skogsberg.
Partidistriktets årsmöte (vårstämma) hölls den 18 mars och värdar var Vetlandas
partiavdelning. Under förmiddagens utbildning var fokus på kampanj och hur vi får fler
engagerade i Kristdemokraterna. Deltagarna bland annat lära sig om filmning, kampanjer i
sociala medier, att värva ”aktivister” och testa olika kampanjredskap såsom popcornmaskin.
På årsmötes valdes styrelse, revisorer, rikstingsombud och ombud till partifullmäktige.
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2016 godkändes och partidistriktsstyrelsen
beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet beslutade också om valplan för valen
2018 där målsättningen slås fast:
Ett ökat väljarstöd som möjliggör genomförandet av kristdemokratisk politik i
kommunerna, regionen och riksdagen. Kristdemokraterna ska vara det tongivande och
ledande partiet i Jönköpings län.
Konkreta mål för de olika valen slogs också fast i valplanen
Riksdagsvalet: öka minst 1 mandat
Regionvalet: andra största parti och posten som regionstyrelsens ordförande
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Kommunvalet: öka väljarstödet och få mer inflytande
Partidistriktsårsmötet behandlade också 18 inkomna motionen, 17 rikstingsmotioner ocj 1
motion på länsnivå. Årsmötet beslutade att anta motionerna ”En ny asyl- och
migrationspolitik”, ”Ett sammanhållet sjukvårdssystem”, ”Sänkt arbetsgivaravgifter för
ideella föreningar”, ”Allas rätt till utbildning och arbete”, ”Revidering av SOL”, ”Utredning
biogasproduktion & fossilfritt drivmedel” (efter justerad att-sats), samt delar av motionen
”Några adoptionsrelaterade förslag”. Motionerna ”Dags för en ny Ädelreform?”, ”Brist på
lärare i Sverige”, ”Brist på arbetskraft i Sverige”, ”Maxtid och maxtaxa inom förskolan”, ”En
digitaliseringsmiljard för att klara språnget”, ”Skatteväxling för ökat tempo i flyttkedjan”,
”Förbättrad intensivvård m.m.” och ”Tak över huvudet garanti” avslogs, och motionen ”Inför
en mer human migrationspolitik” besvarades.
Partiets riksting hölls i Uppsala 19-22 oktober. Jönköpings län var representerad med en
delegation på 22 ombud. På rikstinget valdes partistyrelse. Andreas Carlson
(riksdagsledamot och gruppledare i riksdagen) från Mullsjö blev omvald till partistyrelsen.
Med de högsta röstsiffrorna visade ombuden på rikstinget att Andreas har ett stort och brett
förtroende i partiet. Andreas blev också vald att fortsätta i partistyrelsens verkställande
utskott. Irene Oskarsson från Aneby avtackades för sin tid som ersättare i partistyrelsen.
Under rikstinget behandlades en vård- och omsorgsproposition från partistyrelsen.
Ombuden från Jönköpings län var aktiva under behandlingen av propositionen och hade
flera yrkanden. Tyvärr avslogs de flesta av yrkandena, men delegationen visade tydligt att
vård- och omsorgsfrågorna är viktiga för Kristdemokraterna i Jönköpings län. Under
motionsbehandlingen röstade en majoritet av rikstinget i de flesta och viktiga frågorna i linje
med delegationen för delegationen från länet. Kristdemokraterna i Jönköpings län var även
vid 2017 års riksting den största delegationen.
Höstkonventet hölls den 25 november i Jönköping. Det stundande valåret var i fokus.
Förutom valsedlar till riksdags- och regionvalet beslutade ombuden om det regionala
valprogrammet och budget både för verksamhetsåret 2018 och valbudget.

Politik
Under året arbetade Valprogramsgruppen med att ta fram ett regionalt valprogram för valet
2018 och mandatperioden 2019-2022. Gruppen bestod av Mia Frisk, Mattias Ingeson, Pia
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Skogsberg, Hans Jarstig och Stina Sinclair (sek). Gruppen hade dialoger både intern med
olika grupper i partiet och externt blanda annat med representanter från näringslivet,
pensionärsorganisationerna, ungdomar och fackföreningar. Det regionala valprogrammet
”Välfärdslöftet för Jönköpings län” antogs på partidistriktets extra årsmöte på Höstkonventet
den 22 november. Ett regionalt valprogram som adresserar de välfärdsvek som många
upplever idag och ger tydliga kristdemokratiska välfärdslöften.
Kristdemokraterna i Region Jönköpings län har fortsatt vara ledande inom hälso- och
sjukvårdsområdet med regionråd Mia Frisk i täten som ordförande för nämnden för
Folkhälsa och sjukvård.
Regiongruppen gjorde i samband med sina gruppmöten under 2017 studiebesök på
vårdcentralerna Bra Livs utbildningscentrum för utländska läkare, tågförarutbildningen i
Nässjö, familjecentralen i Smålandsstenar, den privata vårdcentralen Aroma i Vetlanda,
Filmbyn i Mariannelund och kulturhuset Spira. Aktuella frågor under 2017 har bland annat
rört bemanning inom vården, samverkan mellan kommun och region och framtidens
sjukvård. Kristdemokraterna har under 2017 fortsatt vara tydlig med att länets tre
akutsjukhus ska bevaras och utvecklas, att lyfta fram barn och äldre och att trycka på för en
bättre och mer tillgänglig närtrafik.
Varje år träffas de kristdemokratiska region-/landstingsgrupperna i de fem länen Jönköping,
Kalmar, Östergötland, Kronoberg och Blekinge län för en gemensam konferens där man dela
erfarenheter, inspirera varandra och få nya tankar och idéer. Denna gång var det Kronoberg
som bjöd in och höll i konferensen. Man fick bland annat information om brukarstyrd
inläggning av patienter med självskadebeteenden, förutsättningarna för regional utveckling i
de fem länen, hur man kan arbeta innovativt och tänka nytt på en vårdcentral, och lyssna på
t.f. partiledare Jakob Forssmed, och en stark berättelse från en mamma om hur det är att
vara mamma till ett autistiskt barn.
När regionfullmäktige i november beslutade om budget för 2018 vann socialdemokraternas
och miljöpartiets gemensamma budgetförslag. Efter en lång debatt ställde vågmästarpartiet
Sverigedemokraterna ett ultimatum till de två blocken: den sida som biföll något av partiets
säryrkanden skulle få Sverigedemokraternas röster i omröstningen om budget 2018, inget av
blocken gick med på kravet skulle Sverigedemokraternas ledamöter lägga ner sina röster i
omröstningen. Varken alliansen eller de rödgröna partierna gick med på
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Sverigedemokraternas ultimatum. Partiets ledamöter lade ner sina röster och
socialdemokraterna och miljöpartiernas gemensamma budgetförslag vann voteringen.
Kristdemokraternas ledamöter i regionfullmäktige var tydliga med att Kristdemokraterna
varken förhandlar eller samarbetar med Sverigedemokraterna. Ett linje fast förankrad i
partiledningen och partidistriktsstyrelsen. De efterföljande veckorna ägnades åt att reda ut
vad regionfullmäktiges beslut egentligen innebar eftersom socialdemokraterna och
miljöpartiets gemensamma budgetförslag inte var komplett. Alliansen beslutade att sitta kvar
och fortsätta leda Region Jönköpings län. Efter förhandlingar mellan oppositionen och
alliansen kom man överens om att texterna från socialdemokraterna och miljöpartiets
gemensamma budgetförslag arbetades in i regionstyrelsen (alliansens) förslag till budget och
att budget för 2018 då ansågs komplett. Ett beslut som sedan formellt togs av
regionfullmäktige. Att oppositionens budget vinner omröstningen i fullmäktige är en risk
man alltid måste ha med i beräkningen när man styr i minoritet, och som Kristdemokraterna
och alliansen fram till 2017 klarat sig från.
Kommun- och landstingsdagarna hölls i Karlstad den 7-8 april. Som vanligt var det många
kristdemokrater från Jönköpings län på plats. I samband med kommun- och
landstingsdagarna bytte Kristdemokraterna logotyp.
Under våren 2017 kampanjades det för första gången med den nya logotypen.

Kommunikation
Under 2017 utkom Kristdemokraternas nyhetsblad – Vitsippan under fyra gånger. Vitsippan,
tas fram av distriktskansliet i samarbete med lokalavdelningarna. Syftet är att nå alla länets
medlemmar med liknande partiinformation regelbundet under ett år. Ett par
lokalavdelningar har skickat ut Vitsippan alla fyra gånger. Fortfarande skickar inte alla
partiavdelningar ut Vitsippan, i någon form, men under 2017 har ändå de flesta
partiavdelningarna skickat ut Vitsippan.
Distriktets hemsida (www.jonkopingslan.kristdemokraterna.se) uppdateras regelbundet med
nyheter och information om kristdemokratiska ageranden i riksdag, regering, region och
kommunerna i länet. För information och kommunikation inom partiet används främst
Kristdemokraternas intranät Navet.
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Under 2017 har Kristdemokraterna i Jönköpings län ökat närvaron på sociala medier.
Framförallt är det via Facebook som uppdateras med aktuell politik och kampanjer flera
gånger i veckan. Partidistriktet finns också på Instagram under användarnamnet
@kd_jonkopings_lan.
Partidistriktets kansli finns på Slottsgatan 14 i Jönköping. Lättast når man kansliet via epost, jonkoping@kristdemokraterna.se eller telefon, 036-34 64 30.

Medlemmar
När 2017 slutade hade Kristdemokraterna i länet 2009 medlemmar. Det är en minskning
med 69 personer från samma tid förra året. Konsekvenserna av minskat medlemsantal är
minskat inflytande genom färre rikstingsombud och partifullmäktigeombud. Glädjande har
57 nya medlemmar kommit till partiet under året, jämfört med 45 nya medlemmar år 2016.
År

Medlemmar

Ökning/minskning

2010

2527

-40

2011

2438

-89

2012

2346

-92

2013

2260

-86

2014

2298

+38

2015

2213

-85

2016

2078

-135

2017

2009

-69
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Uppföljning: Verksamhetsplan 2017
Politiken
Forma samverkan mellan de olika politiska nivåerna med syfte att den kristdemokratiska rösten
tydligt ska höras och påverka i riksdag, region och alla 13 kommunerna.
Två gånger per år samlas regiongruppen, representanter från samtliga 13 kommuner samt riksdagsledamoten
till ett gemensamt möte för att diskutera angelägna frågor.
•

Gensvaret från representanter från de 13 kommunerna har varit svagt vilket inneburit att
båda mötena har fått ställas in.
Med utgångspunkt i verkliga samhällsproblem och den kristdemokratiska ideologin formulera en
tydlig politik för Jönköpings län
Den grupp som fått uppdraget från partidistriktsstyrelsens att ta fram ett förslag till regionalt valprogram
inför 2018 kommer under hösten 2017 lägga fram sitt förslag som sedan kommer att beslutas på extra
partidistriktsårsmötet i november 2017.
•

Valprogramsgruppen la fram sitt förslag till regionalt valprogram till det extra
partidistriktsårsmötet i november. Det regionala valprgrogrammet ”Välfärdslöftet för
Jönköpings län” beslutades på extra partidistriktsårsmötet.
Organisation
•
Stödja och utveckla partiavdelningarnas verksamhet
Partidistriktsstyrelsen och partidistriktskansliet jobbar kontinuerligt med att stötta partiavdelningarna.
Under förmiddagen innan vårens partidistriktsårsmöte är fokus på kampanj och möte med väljarna.
Under våren 2017 ordnas träffar i de olika geografiska områdena med fokus på kampanj inför
valrörelsearbetet. Under hösten 2016 ordnas liknande träffar men då på temat valplanering.
Under året har partidistriktet jobbat med att stötta partiavdelningar med att komma igång
med förberedelserna inför valarbetet. Förmiddagen innan årsmötet (vårstämman) hade
fokus på olika kampanjmetoder och –verktyg. Under våren 2017 samlades alla
partiavdelningsordföranden till en gemensam träff för att få information och dela
erfarenheter. Under hösten har två valmöten hållits.
Väljarna
Aktiviteter för att skapa nätverk med aktörer som står nära partiets politik, i samarbete med
partiavdelningarna
Regelbunden kontakt med nätverk och aktörer som står nära Kristdemokraternas politik hålls både på lokal,
regional och distriktsnivå.
•

•
Identifiera potentiella väljare på lokal och regional nivå och ta fram strategi för hur man når dessa
Under 2017 intensifieras arbetet med att kartlägga var potentiella kristdemokratiska väljare finns i länet och
en strategi tas fram för hur dessa ska nås.
Inget av detta har gjorts under 2017.
Kommunikation
Fördjupa samarbetet mellan distriktets partiavdelningar för att kunna dela med sig av ideér, utspel,
kampanjer, ageranden m.m.
Ständigt utveckla nätverk för olika politikområden.
•

•

Fyra gånger per år erbjuda partiavdelningarna underlag för att de ska kunna skicka ut nyhetsbladet
”Vitsippan”

•

Kontinuerligt uppdatera hemsidan www.jonkopingslan.kristdemokraterna.se med politiska
ageranden och organisatoriska nyheter
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•

Arbeta med aktiv närvaro på sociala medier

•

Kristdemokraterna ska synas någonstans i länets media i genomsnitt varje dag

Partidistriktet försöker på olika sätt och via olika kanaler att koppla samman politiker med
samman ansvarsområde. Intresset är dock relativt lågt.
Vitsippan har erbjudits partiavdelningarna fyra gånger under 2017.
Hemsidan och sociala medier uppdateras regelbundet. Kristdemokraterna syns i genomsnitt
någonstans i länets media varje dag.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE – KDU JÖNKÖPINGS LÄN 2017
Kristdemokratiska ungdomsförbundet vilar på den kristdemokratiska ideologin där vi tror på alla
människors inneboende okränkbara värde och människans ofullkomlighet. Vi tror även på ett starkt
civilsamhälle och de små gemenskaperna, där familjen spelar en stor roll. Ett samhälle där alla får
vara med och ingen hålls tillbaka.
Styrelsen (vald 2017-02-07):
Ordförande: Jonathan Lindvall
Vice ordförande: Simon Attefall
Ledamöter: Lukas Forsberg Bernevång, Anton Axelsson, Elias Ferlander och Esther Fridborg (tidigare
Oscarsson) Ersättare: David Högberg
Vid extra årsmöte 16 juni 2017 valdes Simon Attefall som ny ordförande på grund av att Jonathan
Lindvall avsagt sig ordförandeskapet på grund av flytt från länet. Styrelsen hölls i övrigt intakt.
I slutet av verksamhetsåret är vi 701 medlemmar.
KDU Jönköping har medverkat vid samtliga KDU riksevent under året och har även medverkat på
regional utbildning i Linköping.
Styrelsen har haft möten varannan vecka under hela året, med undantag för sommaren då styrelsen
träffades mindre frekvent.
Flertalet kampanjer har genomförts. Vi har haft skolkampanjer på ett par stora gymnasieskolor i länet
och även besökt högstadieskolor. Styrelsen har under året haft en adjungerad plats i KD Jönköpings
distriktsstyrelse.
Övriga meriter är en finalplats i värvningstävlingen Weimers cup.
Årets resultat är 11.467,32 kr (balansomslutningen: 94.064,38 kr)
/ Styrelsen i februari 2017

Jönköpings län

Årsberättelse för seniorförbundet i Jönköpings län, 2017
KD Seniorer i Jönköpings län höll sitt årsmöte i Pingstkyrkan Eksjö.
Anders Pansell hälsade alla välkomna till Eksjö samt berättade om hur Pingstkyrkans
lokaler har utformats och blivit en attraktiv lokal för många i samhället. För
underhållning med sång och musik svarade Anders o Bitte Pansell.
Dagens gäst Karen Lund visade bilder på Lomefåglar och deras boplatser som är väl
gömda i strandkanten vid sjöar. Karen Lund är en verklig passionerad Lomälskare som
deltar i projekt för att skydda och bevara Lomfåglarna. Efter föredraget överlämnade
ordförande seniorutmärkelsen till Karen Lund med Diplom och utmärkelsen som går till
Lomprojektet.
Under vår och sommar rullade våffelvagnen till många av länets kommuner som
Jönköping, Tenhult, Tranås, Värnamo. Det blev två besök hos Nässjö och Jönköping.
En studiecirkel startades under hösten i Studieförbundets Vuxenskolans lokaler. Valplan
2018 med fokus på äldrefrågor ingår i kursen som är på tio studietimmar.

Värnamo har en lokalavdelning som arbetar mycket aktivt. Det är Hermy Nenkert
Pettersson och Bertil Petterson som trots sin höga ålder är drivande i Värnamo.
Höstmötet var förlagt till Arken i Värnamo där vår förbundsordförande Leif Hallberg
talade över ämnet ”Leva, inte bara överleva”.
Styrelsen har haft fem sammanträden under året 2017
Styrelsen har bestått av Yngve Lundgren, ordförande, v ordförande PeO Sjöbergsson,
Åke Lundgren, sekreterare, Margit Ottosson, kassör, Bernt Olsson, Göran Ivarsson,
Staffan Bäckelid.
Ersättare Cilas Ottosson, Iris Olsson
Medlemsantalet var 81personer vid årsskiftet 2017.
Styrelsen.
Yngve Lundgren
ordförande

Ordförande Yngve Lundgren
Lundgatan 126 55633 Habo tel 036 41276
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Förvaltningsberättelse för år 2017
Information om verksamheten
Kristdemokraterna Jönköpings län utgör distriktsorganisation för kristdemokraters
partiavdelningar i Jönköpings län. Distriktsstyrelsen består av valda ledamöter från
regionens kristdemokrater och hanterar den regionala politiska nivån.
Verksamheten styrs av följande styrdokument:
1. Stadgar
2. Arbetsordning
3. Ansvarsfördelning mellan styrelsen och kanslichef
4. Instruktion attestrutiner.
Organisation och styrelse.
Verksamheten har under 2017 bedrivets till största del på kansliet Slottsgatan 14A i
Jönköping.
Personalen har under 2017 bestått av kanslichef Stina Sinclair, Carl Cunningham samt
Julia
Distriktsstyrelsen har utgjorts av: Camilla Rinaldo Miller ordförande, Mattias Ingeson, v
ordförande, Andreas Carlsson, Pernilla Mårtensson Maria Davidsson Lennart Kastberg,
Anders Hulusjö, Hans Jarstig, Hans Svensson, Anncatrin Ek, Laila Norss, Irené
Oskarsson, Håkan Johansson, Nils-Erik Emme, Nicklas Huuva.
Samt Yngve Lundgren ordf. med ersättare Cilas Ottosson. Kd: seniorer och Jonathan
Lindvall ordf. KDU med ersättare Simon Attefall.
Vu. har bestått av Camilla Rinaldo Miller ordförande Mattias Ingesson v. ordförande
Pernilla Mårtensson. Hans Jarstig, Anders Hulusjö
Flerårsöversikt
Resultat och ställning tkr.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamh. resultat
Personalkost andel av kost.
Eget kapital
Soliditet

År

År

År

År

År

2017
1975
1887
88
31%
1354
91%

2016
1 977
1 963
14
34%
1 040
87%

2015
1 912
2 084
-172
36%
660
80%

2014
3 560
3 537
23
32%
552
71%

2013
2 145
2 116
29
44%
1 560
90%

Väsentliga händelser
Verksamheten har präglats av att i första hand ta hand om valresultatet och finna
bästa samarbetsformer med andra partier, och därmed får vi bästa utväxling av vår
politik. Kristdemokrater på såväl regionnivå som kommunalnivå har gjort sig kända
för att kunna samarbeta, leda och styra i så väl fullmäktige församlingar som
nämnder och styrelser.

Framtida utveckling
Partiets tillväxtpotential bedöms vara stor, ett större antal än de som i dag röstar på
oss sympatiserar med våra värderingar och vår ideologi. Vårt arbete är att tydliggöra
på olika sätt, för denna valmanskår att det är den kristdemokratiska politiken som
är bästa bäraren av en politik för ett gott samhälle, och att kristdemokratisk politik
går i takt med dessa sympatisörers politiska mål.

Förslag till beslut
Partidistriktstyrelsen föreslår att partidistriktårsmötet beslutar att:
- Fastställa balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2017
- Årets resultat förs till eget kapital

Räkenskapsåret:

Balansräkning
Tillgångar
Fodringar
Omsättningstillgångar

not

2016

2017
1 409 807

8 652
1 182 092

1 490 972

1 190 744

Eget kapital

383 022

443 968

Valfond

882 396
88 860

582 396
14 053

1 354 278

1 040 417

15 174
121 520
136 694
1 490 972

150 327
150 327
1 190 744

2017
125 840
315 443
1 107 186
426 700
1 975 169

2 016
141 240
315 407
1 078 024
427 320
1 961 991

2017 Budget
128 500
306 269
1 100 000
340 100
1 874 869

125 760
526 549
418 071
592 380
0
300 000
-1 451
-75 000
1 886 309
88 860

134 520
517 696
357 377
674 335
0
280 000
-15 990
0
1 947 938
14 053

135 420
500 000
373 450
660 000
0
280 000
-1 500
-75 000
1 872 370
2 499

Summa tillgångar

81 165
1

Skulder och eget kapital

Årets resultat
Summa eget kapital

2

Skulder och eget kapital
Skatteskulder
Semesterlöneskulder
Summa skulder
Skulder och eget kapital
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgift
Kvartalsavgift
Regionbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Medlemsavgifter
Köp av service riks org.
Verksamhetskostnader
Personalkostnader
Valkostnader
Valfonder
Kapital inkomst/kostnader
Återföring fonderade medel
Summa kostnader
Resultat

3

4

5
6

7

Not
1
1a

Tillgångar
Kundfordring löpande

1 490 972
59 806

1b

Avräkningskonto skatter

1c

Förutbetald kostnad

1d

Kassa

1e

Bankkonton

1 408 685

2

Eget Kapital

1 354 278

2a

Eget Kapital

350 480

2b
2c
2d
2e

Valfond
Ungdomspolitisk fond
Utjämning rikstingskostnad
Årets resultat

882 396
32 542
0
88 860

3
3a
3b

Skulder
Skatter över årsskifte
Beräknad semesterskuld

136 694
15 174
121 520

4
4a
4b
4c
4d

Övriga intäkter
Uthyrd lokal
Sålda tjänster
Valfond
Övriga intäkter

426 700
35 000
104 600
255 150
31 950

5
5a
5b
5c
5d
5e
5f

Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Kanslikostnader
Distriktsarrangemang
Riksting partifullmäktige
Kampanjmaterial
Övrigt

418 071
133 701
38 168
45 094
118 025
30 443
52 640

6
6a
6b

Personalkostnad
Årets personalkostnad
Collectum kostnad 2016

592 380
551 006
41 374

623
20 736
1 122

Prioriterade valfrågor 2018
Bakgrund
På höstkonventet antog extra partidistriktsårsmötet det regionala valprogrammet
”Välfärdslöftet för Jönköpings län”.
Utifrån de i det programmet fastställda valfrågor har regiongruppen och
partidistriktsstyrelsen diskuterar vilka som ska vara de prioriterade valfrågorna och
lägger fram detta förslag till beslut till partidistriktsårsmötet.
Kristdemokraterna går till val på Välfärdslöftet, både nationellt och lokalt. I vårt
regionala valprogram tar vi upp att många idag tyvärr upplever att Sverige är på väg i
fel riktning, och att man upplever att det offentliga sviker (välfärdssveket).
Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet och en förändring driven av hopp.
Kristdemokraterna har tillsammans med övriga tre allianspartier styrt Region
Jönköpings län sedan 2006. Regionen är välskött och rankas gång på gång högt i
jämförelser med övriga landsting/regioner. Men det innebär inte att det inte finns
problem och utmaningar. Kristdemokraterna ska stå för en förändring som ser
problem och löser dem, inte blundar eller går i försvarsställning. Vi ska vara tydliga
mot väljarna att vi tar problemen på allvar och visa att vi har förslag på förbättringar.
Övergripande tema/fokus
Den röda tråden i valprogrammet och de beslutade valfrågorna är tillgänglighet och
att hela länet ska leva och utvecklas. Det handlar om tillgänglighet till akutsjukhus
som erbjuder god vård för alla tre delarna av länet och är viktiga arbetsplatser. Det
handlar om tillgänglighet till tåg och bussar som erbjuder kollektivtrafik till invånare
både i de större städerna ute på landsbygden. Det handlar om tillgänglighet till vård
utan långa väntetider, speciellt för de med störst behov. Tillgängligheten bidrar till att
hela länet kan leva och utvecklas, och till regional utveckling.

• Hela länet ska leva och utvecklas
• Tillgänglighet
Riksdagsfrågor
Det regionala valprogrammet berör frågor både på riksdags- och regionalnivå. Det
innebär att valprogrammet är ett riktsnöre både för länets riksdagsledamöter och
regionpolitiker. Riksdagsfrågorna i valprogrammet är inte frågor som beslutas på
regional nivå utan som är särskilt viktiga för oss som Kristdemokrater i Jönköpings
län och som vi vill att våra riksdagsledamöter från länet driver i riksdagen.

• Polisnärvaro i länets alla kommuner måste öka. Vi ska verka för att
säkerställa att poliser finns i hela länet.
• Pensionärsskatten ska slopas.

• LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska ändras så att
intentionen med lagstiftningen, att personer med omfattande behov av stöd
ska få stödet, återupprättas.
Regionfrågor
Vår region har fantastiska förutsättningar, en stark företagarkultur byggt på
skaparkraft, ett starkt civilsamhälle där omtanken om våra medmänniskor är
grunden och Sveriges bästa hälso- och sjukvård. Men vi är medvetna om att det krävs
prioriteringar och nya tankebanor för att klara de utmaningar som vi står inför. Trots
att Kristdemokraterna suttit med i ledningen för regionen de senaste snart 12 åren
finns det problem. Vi måste visa att vi tar dessa problem på allvar.

• Länets tre akutsjukhus ska bevaras och utvecklas med tydliga specialiteter.
• Tillgängligheten till 1177 vårdguiden ska bli bättre genom bland annat
utvecklat samarbete mellan jourcentralerna och möjligheten till ytterligare
en enhet för 1177.
• Tillgängligheten till psykiatrin ska bli bättre och framförallt ska väntetiderna
till BUP kortas.
• Flera mobila tjänster, såsom till exempel läkarbil och tandvårdsbuss, ska
utvecklas, och e-hälsan ska utvecklas så att patienten kan använda olika
plattformar för att komma i kontakt med och kommunicera med vården.
• Tågtrafik från Mariannelund och Vetlanda till Jönköping ska säkerställas.
• En tabellstyrd ringlinje med buss mellan Eksjö, Värnamo och Jönköping, de tre
sjukhusorterna, ska etableras. Den del av ringlinjen som går mellan Eksjö och
Värnamo ska gå via Sävsjö så att även arbetspendling möjliggörs.
• Tillgängligheten till kollektivtrafik på landsbygden genom närtrafik, öppen för
alla, ska öka.

Förslag till beslut
att anta de tio valfrågorna ovan som prioriterade valfrågor i valrörelsen 2018 för
Kristdemokraterna i Jönköpings län för riksdags- och regionvalet

