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EN MÅNAD KVAR
IDAG OM EN MÅNAD har 2018 års kommun- och landstingspolitiska dagar dragit igång. Då ska vi
vara tusen kristdemokrater som träffas för att inspireras och peppas inför en av de viktigaste
valrörelserna i partiets historia. Då laddar vi för Valvinst -18 med #välfärdslöfte.

M ÖTE KRISTDEMOKRATERNAS TVÅ FRÄMSTA GIGANTER.
Det är med stor glädje vi nu kan offentliggöra att du kommer att få möte och lyssna till
Kristdemokraterna i Nordens absolut två främsta företrädare. Det finns inga andra som betytt så
mycket för sina partier genom åren som dessa två. Nu får du som kommer till kommundagarna
förmånen att lyssna till dem.

Alf Svensson, fd ungdomsförbundsordförande, partiordförande – i 31 år,
statsråd med bl.a ansvar för MR-frågor,
EU-parlamentariker med mera och Kjell
Magne Bondevik, fd partiordförande,
utrikesminister och inte minst statsminister
i Norge..
Båda dessa partigiganter har varit med om
såväl motgångar som stora framgångar
genom åren. Alf och Kjell Magne kommer
att ge oss råd, inspiration och kurage för
att satsa på valvinst 2018.
Lyssna till och möte Alf och Kjell Magne lördagen den 3 mars kl 09.00 i Kongresshallen, Elmia

NOMINERA ÅRETS KRISTDEMOKRAT .
Vem tycker Du har gjort speciella insatser det senaste året
eller de senaste åren för Kristdemokraterna inom kommunoch landstingspolitiken? Vem tycker du borde få utmärkelsen
”Årets Kristdemokrat” ör de insatser han eller hon eller de
gjort?
Gör din nominering och skriv en motivering varför Din kandidat skall erhålla priset. Skicka denna
senast den 12 februari till e-post nomineringar@kristdemokraterna.se eller till adress:
Kristdemokraterna, Årets Kristdemokrat, Box 2373, 103 18 Stockholm.
NÄSTAN 900 – MEN VI SKA BLI 1000 .

Vi är i dag nästan 900 anmälda deltagare till kommundagarna – men vi ska bli minst 1000. Självklart
skall Du, som läser detta och ännu inte anmält dig, hänga med – det finns tid kvar att anmäla sig. Sista
dag för anmälan är den 15 februari.
Anmälan gör du på www.kristdemokraterna.se/kommundagarna .

GLÖMT ATT BOKA HOTELL. De flesta hotellen har fortfarande några rum kvar. Endast hotellen på
Elmiaområdet är fullbokade. Så har du missat bokningen, går det bra att göra det. Info finns på
hemsidan.
PORTRÄTTFOTOGRAFERING FÖR VALRÖRELSEN.
Som tidigare år erbjuder vi dej att kunna fixa porträttfoto till valrörelsen för personligt material eller för
partiavdelningen valmaterial. Vi önskar att samtliga kandidater har fotografier som är tagna av oss,
antingen i Jönköping eller senare under våren för att alla foton ska ha samma känsla, ljussättning,
bakgrund etc.
Under både fredag och lördag kommer det finnas en studio
uppsatt i Café Nord i kongressanläggningen. Fotografering
kommer att pågå under hela dagarna, dvs även när det pågår
andra aktiviteter. Men vi räknar med att en fotografering tar ca
10 min per kandidat.
I första hand är denna fotografering tänkt för er som är
toppkandidat till kommun- eller landsting. (RD-kandidater
fotograferas vid andra tillfällen)
För att hantera tider på bästa sätt kommer en bokningslänk att
öppnas – meddelas i nästa brev. På denna väljer du den tid som
är ledig och som passar dig. Bokningsformuläret kommer att
öppnas dagarna innan kommundagarna startar. Räkna inte med ”drop-in” – de som bokar i förväg har
företräde till tiderna. Men chansa går att göra.
Efter kommundagarna kommer du få hem ett antal digitala (lågupplösa) bilder för påseende, där du
sedan väljer ut två (2) st som du önskar ha, och dessa får du sedan skickat till din e-post högupplösta
efter bildbearbetning (färgbalans, skärpa, ev retusch etc).
Priset är självkostnadspris – du betalar endast 450 kr som då inkluderar fotografering, urval av
bilder, bildbearbetning och utskick av 2 bilder med fri användning. Kostnaden för detta faktureras
partiavdelning/partidistrikt om inget annat anges vid bokningen/fotograferingen.

Vi ser nu fram emot två fantastiska dagar i Jönköping.
Du är varmt välkommen till 2018 års kommun- och landstingspolitiska dagar

Tommy Bernevång Forsberg
Projektledare
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