Verksamhetsberättelse 2009
Styrelsen för moderaterna i Tyresö får härmed till årsmötet överlämna följande
redovisning för verksamhetsåret 2009.
Årsmötet 2009
Årsmötet 2009 avhölls fredagen den 6 mars på moderaternas partilokal, Vintervägen
3 i Tyresö. I anslutning till årsmötet höll den moderata riksdagsledamoten Walburga
Habsburg Douglas ett anförande om det kommande valet till Europaparlamentet och
Moderaternas prioriteringar såväl i valet som inför det kommande ordförandeskapet i
EU under hösten 2009.
På mötet deltog ett drygt 40-tal av föreningens medlemmar. Efter mötet bjöds på mat,
dryck och mingel.
Före årsmötet avhölls Nomineringsstämma inför Kyrkovalet 2009.
Nomineringsstämman fastställde Moderaterna i Tyresös lista till Kyrkovalet 20/9
2009. Nomineringskommitténs förslag som baserade sig på ett provval på nätet öppet
för alla medlemmar bifölls.
Styrelsen
Vid årsmötet 2009 valdes följande styrelse:
Ordförande:

Fredrik Saweståhl (omval)

Vice ordförande:
Ledamöter:

Christina Hinnas (omval) – avgick i september 2009
Martin Huusmann (omval) – avgick i juni 2009
Mikael Onegård (omval)
Bengt Verlestam (omval)
Marianne Kronberg (nyval)
Christer Flodfält (nyval)
Mikael Borgström (nyval)

I styrelsens arbete har MUF representerats av ordförande Li Björk med vice ordförande
Charlotte Lundqvist som ersättare.
Kommunfullmäktigegruppen har representerats av ordförande Hans Lindberg.
Kyrkofullmäktigegruppen har representerats av gruppledare Arne Wilhelmsson, efter
Kyrkovalet i september 2009 har gruppledarskapet för Kyrkofullmäktigegruppen
övergått till Marianne Kronberg.
Till styrelsen har under året valledaren Erkki Vesa varit adjungerad och från och med
augusti också Birgitta Verlestam i egenskap av kassör.

Övriga val
Vid årsmötet genomfördes val även till följande uppdrag:
Nomineringskommitté inför valet 2010
Kenneth Monthan, Berit Assarsson, Lilian Edberg, Olle Chevalier samt Charlotte
Lundqvist till nomineringskommittén, samt att utse Kenneth Monthan till dess
sammankallande.
Kenneth Monthan avsade sig sin plats i maj, varefter styrelsen utsåg Olle Chevalier till
ny sammankallande.
Revisorer:
Ossian Lundström och Sven A Svennberg
Revisorssuppleanter:
Lilian Edberg och Carl Thure Lindell
Ombud till länsförbundsstämman (5 st.):
Fredrik Saweståhl, Berit Assarsson, Mats Fält, Hans Lindberg, Li Björk (MUF)
Ersättare till länsförbundsstämman:
Christina Hinnas, Kerstin Bergsman, Olle Chevalier, Matilda Lundh, Lilian Edberg och
Charlotte Lundqvist (MUF)
Representant till Moderata företagarrådet:
Lilian Edberg
Representanter till Medborgarskolan:
Kerstin Bergsman med Lilian Edberg som ersättare
Moderata seniorer:
Yvonne Lindblad med Carl Thure Lindell som ersättare
Moderata kvinnor i Stockholms län:
Kerstin Bergsman
Valberedning:
Olle Chevalier, sammankallande, Ann-Christin Svensson, Kenneth Monthan och Li
Björk (MUF). Kenneth Montan avsade sig sin plats i maj.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet, haft 10 protokollförda
sammanträden.
Styrelsen har för att kunna arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt gjort följande
interna konstituering. Till kassör utsågs Martin Huusmann (ersattes av Birgitta Verlestam
i augusti), till medlemsansvarig utsågs Bengt Verlestam, till aktivitetsansvariga utsågs
Christina Hinnas (lämnade uppdraget i september) och Christer Flodfält, till
kampanjledare utsågs Christina Hinnas (lämnade uppdraget i september) och
Marianne Kronberg, till utbildningsansvariga utsågs Mikael Borgström och Marianne
Kronberg, till sekreterare och ansvarig för IT och hemsida samt lokal utsågs Mikael
Onegård, till ansvarig utgivare för tidningen ”Vi i Tyresö” utsågs Fredrik Saweståhl.
Styrelsen har också utsett Erkki Vesa till valledare. Valledaren har deltagit i de av
länsförbundet anordnade träffarna för valledare. I november 2009 utsågs också en
operativ valplaneringsgrupp av styrelsen som under valledarens ledning ansvarar för
all praktisk planering inför valkampanjen 2010.
Styrelsen beslutade att bemanna partilokalen under fyra timmar (14-18) varje tisdag
eftermiddag. Lokalen har mot en smärre ersättning bemannats av sekreteraren Mikael
Onegård.
Föreningens ordförande har deltagit i de ordförandeträffar för länet som ordnats av
länsförbundet, inklusive ordförandekonferensen Ordförandeforum i Jönköping 24/1.
Styrelsens arbete under året har präglats av en fortsatt utveckling av lokalen där en ny
städfirma kontrakterats. Fokus har lagts på kampanj med särskild betoning på årets två
valrörelser Europavalet i juni och Kyrkovalet i september. Under hösten har arbetet
präglats av förberedelser inför valet 2010 vad gäller kandidatrekrytering, uppstart av
arbetet med att skriva lokalt handlingsprogram och starten av den mer detaljerade
planeringen inför valrörelsen.
Länsförbundsstämman
Länsförbundsstämman 2009 hölls den 9 maj på Chinateatern i Stockholm. Tyresö
närvarade med fem ombud. Den motion som årsmötet i Tyresö 2009 biföll angående
Moderaternas familjepolitik bifölls också på länsförbundsstämman. Motionen berörde
och kritiserades skarpt tendenser från vissa ledande moderata företrädare att ställa sig
positiva till kvoterade föräldraförsäkring. Länsförbundsstämman uttalade således att
Moderaterna i Stockholms län tar avstånd från kvoterad föräldraförsäkring.
I samband med länsförbundsstämmans avslutning tilldelades föreningens tidigare
mångårige ordförande Herman Fältström ett förtjänsttecken av partiet i länet.
Efter stämman hölls valupptakt inför Europavalet med bland andra Fredrik Reinfeldt på
Norrmalmstorg.

Medlemmar
Föreningens medlemstal var vid årets utgång 185 + 49 i MUF, totalt 234 vilket
innebär en liten ökning på nio medlemmar totalt sett. Ökningen sett till bara
partiföreningen är nio medlemmar. (föregående år: 176 + 49 i MUF, totalt 225).
Våren 2009 hölls en medlemsvärvartävling som var framgångsrik. Tävlingen vanns av
Matilda Lundh följd av Christina Hinnas och Arne Wilhelmsson. En ny tävling äger rum
under våren 2010. Satsningen på utbildningen ”Framtidens ledare” har också bidragit
till medlemsökningen.
Kampanjer
Under det gångna året har kampanjer genomförts vid 15 tillfällen. Fyra av
kampanjerna har sammanfallit med utgivningen av vår tidning ”Vi i Tyresö” som då
delats ut.
Kampanjerna har varit:
31/1

Kultur- och Fritidsnämndens kampanj i Tyresö Centrum.

14/2

Barn- och Utbildningsnämnden kampanj i Tyresö Centrum med
tidningsutdelning.

28/3

Socialnämnden kampanj i Tyresö Centrum.

4/5

Deklarationsinlämningskampanj. Traditionsenlig kampanj vid lådan för
deklarationsinlämning i Tyresö Centrum.

16/5

Socialnämnden kampanj i Tyresö Centrum (Dag 1 i Europavalrörelsen)

20/5

Barn- och Utbildningsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden kampanj i
Tyresö Centrum och på Alléplan (Dag 2 i Europavalrörelsen)

23/5

Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden kampanj i Tyresö Centrum och
på Alléplan med tidningsutdelning (Dag 3 i Europavalrörelsen)

29/5

Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden kampanj i Tyresö Centrum, och
på Alléplan (Dag 4 i Europavalrörelsen)

5/6

Socialnämnden och Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden kampanj i
Tyresö Centrum, på Alléplan och på Krusboda Torg (Dag 5 i
Europavalrörelsen)

5/9

Kampanj på Nybodafestivalen vid Nyboda skola tillsammans med övriga
Allianspartier

5/9

Kampanj i Tyresö Centrum med tidningsutdelning (Dag 1 Kyrkovalrörelse)

12/9

Kampanj i Tyresö Centrum (Dag 2 i Kyrkovalrörelsen)

19/9

Kampanj i Tyresö Centrum (Dag 3 i Kyrkovalrörelsen)

24/10

Socialnämndens kampanj i Tyresö Centrum
Moderaterna deltog också i samband med den av kommunens
Demokratiberedning arrangerade demokratidagen utanför Tyresö
Centrum.

14/11

Kultur- och Fritidsnämndens kampanj i Tyresö Centrum. En
enkätundersökning för att skaffa underlag till vårt kommande lokala
valprogram genomfördes

5/12

Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämndens kampanj i Tyresö Centrum med
tidningsutdelning. En enkätundersökning för att skaffa underlag till vårt
kommande lokala valprogram genomfördes

Aktiviteter, händelser och valkampanj
En viktig del av vår verksamhet lokalt handlar om att erbjuda våra medlemmar trevliga
aktiviteter med jämna mellanrum för att stärka engagemanget i moderaterna.
Det första medlemsmötet hölls 12 maj och utgjorde också vår lokala kickoff inför
Europavalet. Talare var Europaparlamentsledamoten Christofer Fjellner som initierat
och roligt pratade om livet i Europaparlamentet och våra viktigaste valfrågor. Kvällen
avslutades med att vi visade den första semifinalen i Eurovision Song Contest på
storbild. Runt 30 medlemmar deltog inklusive några gäster från Haninge
Resten av maj och juni präglades av Europavalskampanjen. Vi genomförde kampanjer
16, 20, 23, 29/5 och 5/6. Telemarketing genomfördes till medlemmar för att
uppmana till röstning. Moderat valmaterial delades ut i drygt 2500 brevlådor i
prioriterade områden i Tyresö kommun av totalt 20 medlemmar.
Europavalskampanjen avslutades med den andra medlemsaktiviteten för
verksamhetsåret - vårt traditionella nationaldagsfirande 6/6. I år hade vi ett offentligt
firande på Notholmen öppet för alla. Vi bjöd på kaffe med tilltugg och underhållning i
form av sång och musik. Nationaldagstal hölls av Europavalskandidaten Christoffer
Järkeborn (nummer 6 på vår lista). Under Nationaldagsfirandet delades också priser ut
till vinnarna i vår medlemsvärvartävling. Första pris gick till Matilda Lundh.
Europavalet 7 juni innebar i Tyresö att valdeltagandet ökade ganska kraftigt till 49 %.
Moderaterna blev åter största parti i Tyresö med 25,5% (+1), Folkpartiet gjorde också
ett jättebra val inte bara i Tyresö utan i hela landet. Moderaterna fick nationellt 18,8%
(+0,6) och vi behöll våra fyra mandat i Europaparlamentet. Noterbart är också att de
fyra allianspartierna var större nationellt än de tre rödgröna partierna.

I slutet av sommaren 27-30/8 höll Moderaterna partistämma i Västerås. Tyresö
representerades av Berit Assarsson som var ombud. Fredrik Saweståhl närvarade
också under stämman liksom Mats Fält under en av dagarna.
Hösten innebar Kyrkovalrörelse inför Kyrkovalet 20 september. Lokalt startade det upp
med en kickoff i partilokalen den 25/8. Under kickoffen informerades om kampanjen
och vårt lokala valprogram. Dessutom bjöds på barbeque. Ett drygt 20-tal medlemmar
deltog.
Kampanjer genomfördes 5, 12 och 19/9. Vår toppkandidat Marianne Kronberg
deltog också i en paneldiskussion inför valet i Bollmoradalens kyrka 13/9.
Tack vare stort jobb från våra kyrkovalkandidater och benäget bistånd från MUF
paketerades och skickades valsedlar och valprogram till i princip samtliga hushåll i
kommunen. En insats utan motstycke i Moderat-Sverige. Alla medlemmar fick också ett
särskilt brev med uppmaning om att rösta.
Valresultatet blev en framgång i det lilla för Moderaterna. Vi ökade vårt röstetal något
och gick om Socialdemokraterna så att vi nu räknat i röster är den näst största
nomineringsgruppen. Vi behöll de 7 mandat vi hade sedan tidigare. Valdeltagandet
sjönk en aning.
Efter kyrkovalet fortsatte hösten med allt mer fokus mot det kommande valet 2010.
Styrelsen tillsammans med våra nämndordförande och gruppledare i kommunen reste
26-28 september på en valplaneringskryssning till Tallinn för att diskutera såväl vårt
kommande lokala valprogram som upplägg för kampanjen och vårt arbete inför valet.
Med på båten var också Hans Hallin från länsförbundet som ledde flera
utbildningssessioner under resan.
Under november genomfördes provval till riksdag och landsting. Vår kandidat till
riksdagen Mats Fält kom på plats 35 i provvalet. Till landstinget har vi fyra kandidater
Mats Fält, Fredrik Saweståhl, Dick Bengtson och Susanne Sohlberg på. Listorna till
riksdagen och landstinget fastställs i februari 2010.
I november genomfördes också två medlemsaktiviteter. Den 17 november ordnades ett
studiebesök med en guidad visning hos Sveriges Television. Sedan den 22 november
genomfördes en rundabordskonferens kring vårt kommande lokala valprogram där ett
drygt 30-tal medlemmar i grupper under dagen diskuterade fram prioriteringar och
viktiga frågor att ta upp i programmet.
Det avslutande medlemsmötet 2009 var föreningens julglögg som hölls 4/12 och
besöktes av ett 25-tal medlemmar. Talare under julglöggen var Johan Westrin, politisk
sekreterare i riksdagen och expert på Moderaternas historia. Johan talade om
moderaterna under epoken Gösta Bohman.

Utbildningsverksamhet
Utbildningen under 2009 bestod i huvudsak dels av fortsättnigen av vår kandidatskola
”Framtidens ledare” för nya kandidater, dels av länsförbundets kandidatutbildningar
för alla som ska kandidera i valet
Nya medlemmar i vår förening har löpande genom länsförbundets utbildningsprogram
för nya medlemmar erbjudits bra introduktion till moderat politik och vår verksamhet.
Styrelsens medlemsansvarige har haft ett särskilt ansvar för att följa upp detta.
Föreningen har varit representerad vid moderaternas kommunala rikskonferens i
Örebro 24-25/4 genom Berit Assarsson, Mats Fält, Fredrik Saweståhl, Andreas
Jonsson, Helena Bergman, Lotta Stjernfeldt, Martin Huusmann och Maria Hagbom.
En halvdagsutbildning i tal och debatt genomfördes i föreningens regi den 11 oktober
på Kumla Herrgård. 15 personer från kommunfullmäktigegruppen och styrelsen deltog.
Instruktör under dagen var Tobias Sjö, landstingsrådssekreterare och tidigare
ordföranden för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF)
Länsförbundet har som krav att alla som kandiderar för Moderaterna i valet 2010 ska
ha genomgått tre utbildningssteg. Under oktober och november genomfördes steg ett
och steg två. Steg ett erbjöds 6, 7, 15, 20 och 22/10 och handlade om bland annat
migration och arbetsmarknadspolitik. Steg två erbjöds 3, 4, 10, 16 och 17/11 och
handlade om bland annat miljöpolitik och justitiepolitik. Alla utbildningstillfällen
genomfördes på landstingshuset i Stockholm.
Utbildnings- och rekryteringssatsningen ”Framtidens ledare” fortsatte under 2009.
Träffar har genomförts:
2/2

Tema ”Att vara kommunpolitiker”. Talare var dåvarande
kommunstyrelseordföranden Berit Assarsson.

16/3

Tema ”Så bekämpar vi krisen”. Talare var riksdagsledamot Margareta B
Kjellin från Hudiksvall.

4/5

Tema ”Så fungerar Tyresö”. Talare var dåvarande kommunchefen Staffan
Isling.

1/6

Tema ”Tal och debatt”. Talare var statsministerns talskrivare Mikael T
Eriksson

19/8

Tema ”Ordförandeskapet”. Talare var riksdagsledamot Christian Holm
från Karlstad.

14/9

Studiebesök i riksdagen. Guide var riksdagsledamot Göran Pettersson
från Norrtälje.

5/10

Tema ” Att lyckas i kommunpolitiken”. Avslutande möte med diskussioner
om vägen vidare m. m under ledning av Berit Assarsson och Fredrik
Saweståhl.

Information
Under året har fyra nummer av vår egen tidning ”Vi i Tyresö” getts ut. Tidningen har
distribuerats till samtliga hushåll i kommunen, delats ut vid kampanjer och funnits
tillgängliga i tidningsställ på olika platser i kommunen. Varje nummer av tidningen har
haft ett övergripande tema. Det arbete som påbörjades under slutet av 2007 för att
förbättra innehåll och layout har fortsatt under 2009. Tidningen har en
redaktionskommitté som består av Fredrik Saweståhl, Christina Hinnas (avgick i
september), Gunilla Dahlberg, Mikael Onegård och Mats Fält. Redaktör för tidningen
har under 2009 varit Kalle Strokirk. Nummer ett som utkom i februari hade tema
Kultur- och Fritid samt Social, nummer två som utkom i maj hade tema Europaval,
nummer tre som utkom i september hade tema kyrkoval och nummer fyra som utkom i
december hade tema budget 2010 och skola.
Under året har ett elektroniskt nyhetsbrev för föreningen skickats ut månadsvis Brevet
skickas ut till samtliga medlemmar som har uppgett e-mail. Nyhetsbrevet har innehållit
en mix av nyheter om föreningens kampanjer och aktiviteter och politiska nyheter från
kommunen m.m.
Föreningens hemsida har bytts ut och en ny sida lanserades i september. Den nya
sidan har adressen www.tyresomoderaterna.se. Hemsidan har uppdaterats
kontinuerligt med vår verksamhet och med viktiga politiska händelser i kommunen.
Föreningen har också annonserat i lokapressen vid några tillfällen under 2009.
Annonser har införts inför kyrkovalet och i samband med att budgeten för 2010
antagits i kommunfullmäktige (gemensam alliansannons). Vi har också annonserat och
uppmanat tyresöbor att kandidera eller nominera kandidater till valet 2010. Annonser
har förekommit både i Tyresömagasinet och i Mitt i Tyresö.
När det gäller övrig extern kommunikation i kommunen är det som vanligt trist att
konstatera att den befintliga lokaltidningen ”Mitt i Tyresö” visar ett sorgligt ointresse för
utvecklingen i kommunen. Trots detta har under året ett knappt 10-tal insändare från
olika moderata företrädare i Tyresö publicerats, och moderata kommunpolitiker beretts
tillfälle att uttala sig i olika frågor då och då.
Lokalpolitiska frågor
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av den moderata
kommunfullmäktigegruppen hänvisas till gruppens egen verksamhetsberättelse.
Kyrkopolitiska frågor
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av den moderata
kyrkofullmäktigegruppen hänvisas till gruppens egen verksamhetsberättelse.

MUF
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av Moderata Ungdomsförbundet i
Tyresö hänvisas till deras egen.
Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.
Slutord
Styrelsen vill först och främst tacka alla medlemmar och andra engagerade för stödet
under det gångna året. Vi vill också tacka alla som vi på ett eller annat sätt haft nöjet
att samarbete och samverka med under året.
De båda valrörelserna som genomförts under 2009 har visat att föreningen har en
god förmåga att jobba hårt och att det finns en bra grund att stå på inför valet 2010.
Det är också glädjande att vi efter flera år äntligen vänt den negativa medlemstrenden.
Styrelsen hoppas därför få se många fler aktiva moderater på kommande aktiviteter
och kampanjer.
Nu går vi alla ut och jobbar järnet så vinner vi valet 2010!
Styrelsen föreslår årsmötet
Att

med godkännande lägga 2009 års verksamhetsberättelse till handlingarna,
samt

Att

godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning.

Tyresö den 1 januari 2010
Fredrik Saweståhl
Ordförande

Christina Hinnas
Vice ordförande (t.o.m. september)

Mikael Onegård
Ledamot

Martin Huusmann
Ledamot (t.o.m. juni)

Bengt Verlestam
Ledamot

Marianne Kronberg
Ledamot

Christer Flodfält
Ledamot

Mikael Borgström
Ledamot

Li Björk
MUF

Hans Lindberg
KF-gruppen

Arne Wilhelmsson
KyF-gruppen (t.o.m. oktober)

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktigegruppen 2009
Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter, varav 22 ledamöter är moderater.
Under 2009 har fullmäktige haft 9 möten.
Fullmäktigegruppen har under 2009 bestått av följande 22 ordinarie ledamöter:
Berit Assarsson, Mats Fält, Hans Lindberg, Kerstin Bergsman, Olle Chevalier,, Fredrik
Saweståhl, Matilda Lundh, Herman Fältström (1:a halvåret), Lilian Edberg, Andreas
Jonsson, Ossian Lundström, Martin Huusmann, Christina Hinnas (1:a halvåret), Gerd
Dufberg, Sven A Svennberg, Ann-Christin Svensson, Mikael Onegård, Gunilla
Hellgren, Ted Bondefalk, Gunilla Dahlberg, Björn C Wallin, Kalle Strokirk, Stefan
Moberg (2:a halvåret) och Nils Frykman (2:a halvåret).
samt följande 11 ersättare:
Stefan Moberg (1:a halvåret), Nils Frykman (1:a halvåret), Marianne Broberg
Bondefalk, Dick Bengtson, Erkki Vesa, Li Björk, Carl Thure Lindell, Rolf Lovén, Lena
Arvidsson, Anna Jimmerfors, Stefan Engström, Jan Wennerström (2:a halvåret) och
Sonja Gustafson (2:a halvåret).
Hans Lindberg var varit gruppledare och Kerstin Bergsman vice gruppledare samt
Mats Fält sekreterare första halvåret och därefter Dick Bengtsson. Gruppens styrelse
blir komplett med KSO Berit Assarsson och föreningsordförande Fredrik Saweståhl.
Gruppens styrelse har under året träffats för att diskutera för gruppen viktiga frågor.
Under året har fullmäktigegruppen haft 11 protokollförda sammanträden.
Medlemmar ur fullmäktigegruppen och övriga förtroendevalda har under året deltagit i
olika konferenser och seminarier anordnade av riksorganisationen eller länsförbundet
inklusive den årliga kommunstyrelsekonferensen i januari samt partiets partistämma i
augusti. Fullmäktigegruppen representerades även vid den kommunala rikskonferensen
i Örebro i april. Moderaterna har vidare varit löpande representerade i länsförbundets
kommunalrådsgruppsmöten samt tagit del av kurser och seminarier som anordnats av
externa arrangörer rörande sakfrågor i politiken.
Alliansgruppen i kommunstyrelsen har haft regelbundna överläggningar inför varje
kommunstyrelsesammanträde, totalt 11 stycken. 10-11 februari genomförde
alliansgruppens tillsammans med kommunens ledande tjänstemän en spaningsresa till
Västerås, då samtidigt strategiska frågeställningar för Tyresö kommun behandlades.
Den nya starttiden kl. 18 som infördes 2008 för fullmäktigemötena har fortsatt
mottagits med tillfredställelse då sluttiden kl. 22 gör det möjligt för de flesta att få lite
sömn innan nästa arbetsdag börjar. Debattreglerna har justerats under året för att
ännu bättre svara upp mot de flestas önskemål.
Tyresö den 31 december 2009
Hans Lindberg
Gruppledare

Verksamhetsberättelse för 2009 Moderata
kyrkofullmäktigegruppen
Kyrkofullmäktige har 25 ledamöter varav för moderaterna 7 ordinarie ledamöter:
Arne Wilhelmsson, Gunilla Hellgren, Göran Frisk, Carin Zander, Sven A. Svennberg,
Matilda Lundh, Rolf Lovén.
Ersättare: Nils Frykman, Carl Thure Lindell, Carl-Inge Thell, Monica Björkholm
Vice ordf. Sven A. Svennberg
Kyrkofullmäktige har haft 2 ordinarie sammanträden.
Kyrkorådet
Kyrkorådet har 10 ledamöter samt kyrkoherden. Moderaterna har följande 3
ordinarie ledamöter: Arne Wilhelmsson, Göran Frisk, Rolf Lovén.
Ersättare: Carin Zander, Sven A. Svennberg, Nils Frykman
Vice ordförande: Göran Frisk
Kyrkorådet har haft 8 ordinarie sammanträden.
Kyrkogårdsnämnden och fastighetsutskottet
Nämnden/utskottet har 7 ledamöter, varav för moderaterna 2 ordinarie:
Arne Wilhelmsson, Carl-Thure Lindell.
Ersättare: Gunilla Hellgren, Sven A. Svennberg
Nämnden har haft 6 sammanträden samt några ärenden beslutade per capsulam.
Vid sammanträdena har även begravningsombudet från länsstyrelsen, Ted Bondefalk
(M) haft möjlighet att närvara.
Ordförande: Arne Wilhelmsson.
Kyrkorådets arbetsutskott har 6 ledamöter, varav för moderaterna Göran Frisk
och Sven A. Svennberg. Adjungerad: Arne Wilhelmsson
Kyrkorådets budgetutskott har 9 ledamöter, varav för moderaterna Arne
Wilhelmsson, Göran Frisk och Sven A. Svennberg.
Den politiska ledningen i Tyresö församling har utövats av moderater och
socialdemokrater genom valteknisk samverkan. En väsentlig förutsättning och en viktig
grund har därvid varit erfarenhet av och respekt för demokratiska arbetsformer hos de
två nomineringsgrupperna.
Viktiga händelser under 2009
Kyrkoherde Cecilia Nyberg lämnade sin tjänst den 31 augusti 2009.
Till ny kyrkoherde har Michael Öjermo utsetts efter en rekordsnabb rekrytering.
Michael har varit kyrkoherde i Kista församling och tillträder den 1 januari 2010.
Den internationella kommittén har avvecklats. Det internationella arbetet har
genomförts av församlingens administration. Stöd till internationell verksamhet har i
huvudsak skett genom Hela Världen – Svenska kyrkans internationella arbete.

Ett prioriterat område inom Tyresö församling är konfirmationen, där en positiv
utveckling har skett tack vare goda insatser från anställda och frivilliga.
Utbildning av förtroendevalda i form av heldagsseminarier och omfattande
dokumentation har genomförts.
Den 20 september 2009 genomfördes kyrkoval för val till församlingens
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. I kyrkofullmäktige behöll
moderaterna 7 mandat av fullmäktiges totalt 25 mandat. Moderaterna fick fler röster
än vid tidigare val och fler röster än socialdemokraterna. Socialdemokraterna fick 7
mandat efter att ha tappat 1 mandat. Den nya nomineringsgruppen MISK (Miljöpartiet
inom Svenska kyrkan) fick 1 mandat. Trots en aggressiv valkampanj fick Framtidens
kyrka oförändrat 10 mandat. Valdeltagandet var oförändrat jämfört med förra
kyrkovalet.
En bakgrund till det goda resultatet för Moderaterna var en omfattande valkampanj i
vilken många av våra medlemmar deltog. En valbroschyr och valsedlar delades ut till
alla hushåll i Tyresö. Vår tidning ”Vi i Tyresö” utgavs med ett temanummer inför valet.
Ett tack till Moderata föreningens styrelse och MUF, som lämnade stort personligt stöd
i valarbetet!
Tack vare det valtekniska samarbetet och den vunna röstframgången har moderaterna
fått följande viktiga förtroendeposter:
Kyrkofullmäktiges ordförande:

Sven A. Svennberg

Kyrkorådets vice ordförande

Nils Frykman

Kyrkogårdsnämndens ordförande

Arne Wilhelmsson

Till ny gruppledare för kyrkofullmäktigegruppen har Marianne Kronberg valts
Ett nytt gravskick har införts på Bollmora kyrkogård. Den 29 augusti 2009 invigdes en
ny askgravlund av kyrkoherde Cecilia Nyberg. Detta blev hennes sista uppdrag i
församlingen.
Beslut har tagits om att påbörja utbyggnaden av Tyresö begravningsplats, etapp 3.
Där kommer i första hand att anläggas en askgravlund och kistgravkvarter. Därmed
får man i Östra Tyresö samma valfrihet till gravskick som på Bollmora kyrkogård. Det
gamla transformatorhuset kommer samtidigt att renoveras och bli klockstapel.
Utbyggnaden beräknas vara klar för invigning hösten 2011. Moderaterna har varit
drivande i detta betydelsefulla arbete.
För Tyresö kyrkgård har beslut tagits att ej längre göra nyupplåtelse av gravar.
Kyrkogården kommer att vårdas som en kulturhistorisk tillgång för Tyresö.

På församlingens hemsida har införts det rikstäckande söksystemet ” Svenskagravar”
för att på nätet kunna söka efter gravar.
Tyresö den 31 december 2009

Arne Wilhelmsson
Gruppledare i kyrkofullmäktigegruppen 2006-2009

Verksamhetsberättelse för MUF Tyresö 2009
Föregående årsmöte hölls den 6:e februari i partilokalen på Vintervägen 3.
Närvarade gjorde ett 60-tal personer.
Föreningsstyrelsen
Vid föregående årsmöte valdes följande personer:
Ordförande:
Vice Ordförande:
Ledamöter:

Li Björk
Charlotte Lundqvist
Andreas Jonsson
Anton Holmér
Julia Björk
Mikael Onegård

Valberedning
Till valberedning inför kommande årsmöte (2010) valdes Fredrik Saweståhl
(sammankallande) samt Carl Wilhelmsson.
Revisorer
Till revisor för verksamhetsåret valdes Daniel Lassnäs till ersättare valdes Tommy
Öhrström
Medlemmar
I slutet av föregående verksamhetsår (311209) fanns 49 medlemmar.
Styrelsens arbete
Möten
Under året har MUF Tyresö haft 10 protokollförda styrelsemöten.
Utöver det har styrelsen haft spontana möten där det inte har förts protokoll.
Kampanjer
MUF Tyresö har haft två kampanjer på Tyresö Gymnasium under verksamhetsåret.
Media
Vi har under verksamhetsåret förklarat medlemstidningen MUFFEN vilande men har
istället fokuserat på att arbeta mer med vår hemsida (www.muftyreso.se).
MUF Södertörn
MUF Tyresö har under året fortsatt ta initiativ till ett samarbete med andra MUF
Föreningar i samma distrikt. Arbetet har varit mycket roligt och vi har fått en möjlighet
att knyta fler kontakter med unga politiker i vår närhet. Under året har MUF Söderort
uteslutits eftersom de, rent geografiskt, inte tillhör MUF Södertörn. Dock har MUF
Salem och MUF Nynäshamn tillkommit. Inom ramen för samarbetet har bland annat

en middag för respektive styrelser anordnats i MUF Tyresös lokal. Vi har även
anordnat en endagskonferens (23/5) i vår lokal för medlemmarna i Södertörn.
Länsförbundsstämman
MUF Tyresö hade en ordinarie representanter närvarande på Moderaternas
länsförbundsstämma under våren.
MUF Stockholms distriktsstämma
MUF Tyresö hade fem representanter under MUF Stockholms distriktsstämma 2009.
EP-Valupptakt
Tre av styrelsens medlemmar närvarade vid Moderaternas valupptakt på
Norrmalmstorg under försommaren.
Moderaterna i Tyresö – Valkonferens
MUF Tyresö hade fyra personer närvarande vid partiets valplaneringskonferens under
hösten.
Ungdomsförbundens alliansdag
Tre av MUF Tyresös medlemmar närvarade när MUF Stockholm anordnade alliansdag
under hösten.
Röd/grön mardröm
Fyra av MUF Tyresös medlemmar närvarade när MUF Stockholm anordnade
kampanjen röd/grön mardröm.
Pridefestivalen
Två ur MUF Tyresös styrelse deltog i MUF Stockholms kampanj under Pride-paraden.
Talarkvällar
MUF Tyresö har under året anordnat två talarkvällar för våra medlemmar; en med
Philip Wendahl från Folkpartiet där han talade om religion och en annan med vår
distriktsordförande Tina Ghazemi som talade om att vara engagerad i MUF.
Ordförandeträffar med distriktet
Presidiet i styrelsen har deltagit vid de två ordförandeträffar MUF Stockholm anordnat.
Övrigt
Utöver MUF aktiviteter så är delar av styrelsen väldigt engagerade i partiet och vi
finns, i princip, alltid representerade genom minst en person på partiets samtliga
aktiviteter.
Tyresö 2010-01-26
För Styrelsen
Li Björk
Ordf. MUF Tyresö

