Verksamhetsberättelse 2010
Partiföreningen
Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed till årsmötet överlämna följande redovisning för verksamhetsåret 2010.
Årsmötet 2010
Årsmötet 2010 hölls fredagen den 29 januari på Moderaternas partilokal, Vintervägen
3 i Tyresö. Gästtalare på årsmötet var migrationsminister Tobias Billström som talade
kring den svenska migrationspolitiken.
På mötet deltog ett drygt 50-tal av föreningens medlemmar. Efter mötet bjöds på mat,
dryck och mingel.
Det formella årsmötet klarades av snabbt under säker ledning av Alexandra Anstrell, till
vardags ordförande för Moderaterna i Haninge. Verksamheten för 2009 rapporterades
och valberedningens förslag för 2010 valdes enhälligt.
Styrelsen
Vid årsmötet 2010 valdes följande styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Anki Svensson (nyval)
Mikael Onegård (nyval)
Bengt Verlestam (omval)
Marianne Kronberg (omval)
Christer Flodfält (omval)
Mikael Borgström (omval)
Fredrik Saweståhl (nyval)
Birgitta Verlestam (nyval)

I styrelsens arbete har MUF representerats av ordförande Li Björk med vice ordförande
Charlotte Lundqvist som ersättare.
Kyrkofullmäktigegruppen har representerats av gruppledare Marianne Kronberg.
Till styrelsen har under året valledaren Erkki Vesa varit adjungerad.

Övriga val
Vid årsmötet genomfördes val även till följande uppdrag:

Revisor:

Sven A Svennberg

Revisorssuppleant:

Lilian Edberg

Valberedning:

Olle Chevalier, ordförande, Arne Wilhelmsson & Gunilla Dahlberg

Ombud till länsförbundsstämman (5 st.):

Fredrik Saweståhl, Hans Lindberg,
Anki Svensson, Dick Bengtson och Li Björk (MUF)

Ersättare till länsförbundsstämman:

Andreas Jonsson, Marianne Kronberg,
Erkki Vesa, Mats Fält, Mikael Onegård, Olle Chevalier, Nils Frykman 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

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 Birgitta Verlestam, till medlemsansvarig utsågs Bengt Verlestam, till valledare utsågs Erkki Vesa och till medlemsansvarig utsågs Marianne Kronberg.
Mikael Onegård har varit ansvarig för kansliet som i samband med valrörelsen hade
ökad bemanning.
Valledaren har deltagit i de av länsförbundet anordnade träffarna för valledare. Vallledaren har haft en operativ valledningsgrupp knuten till sig. Valledningsgruppen har
bestått av Erkki Vesa, Mikael Onegård, Andreas Jonsson, Sonja Gustafson, Ida Antonsson, Anki Svensson, Birgitta Verlestam och Nils Frykman
Under året och speciellt före och under valrörelsen har kansliet haft en högre bemanning. Fokus under 2010 har varit valrörelsen.
Moderaterna i Tyresö gjorde ett mycket bra val. Resultatet blev 41,2 % vilket är nytt rekord. Det innebar en ökning med 1,7 % och strax över 1000 nya röster. Valresultatet
innebär också att Moderaterna har stärkt sin ställning som kommunens största parti.

Länsförbundsstämman
Moderaterna i Stockholms läns förbundsstämma hålls vartannat år, nästa gång 2011.

Medlemmar
Föreningens medlemstal var vid årets utgång 197 + 49 i MUF, totalt 246 vilket innebär
21 medlemmars ökning (föregående år: 176 + 49 i MUF, totalt 225).
Under 2010 har styrelsen arbetet hårdare med nyvärvning av medlemmar och en mycket lyckad värvningskampanj har genomförts.

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. 2010 var
ett valår vilket innebar ett gediget arbete och engagemang från alla. Under valrörelsen
prövade vi att kampanja på nya platser och olika teman. Nedan följer ett axplock av
händelser under året.
Den 13/2 hade vi årets första kampanj i Tyresö Centrum. Ansvariga för kampanjen var
Kultur- och Fritidsnämnden samt Byggnadsnämnden. Första numret av Vi i Tyresö gavs ut
i samband med kampanjdagen.
Lördagen den 20/3 arrangerade Moderaterna i Tyresö en utbildningsdag för kandidaterna i höstens val. Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist pratade
om frågor som är viktiga i landstingsvalet, och riksdagsledamoten Isabella Jernbeck talade om viktiga rikspolitiska frågor. Närmare 30 moderata kandidater närvarade och
lärde sig mer om vår landstingspolitik och viktiga prioriteringar i rikspolitiken. Det lokala
valprogrammet i Tyresö kommun diskuterades också utifrån ett första helhetsutkast som
tagits fram under mars månad.
Nomineringsstämma hölls den 23 mars och där fastställdes moderaternas valsedel till
kommunfullmäktige. Listan omfattade totalt 54 namn. Listan toppades av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl, närmast före Moderaternas föreningsordförande
Anki Svensson och kommunalrådet Hans Lindberg.
Den 27/3 var det kampanj i Tyresö Centrum och denna gång var Socialnämnden ansvarig.
Den 28/4 hölls en introduktion till samtalskampanjen i lokalen på Vintervägen.
Traditionsenligt kampanjade vi i Tyresö Centrum i samband med att det var dags att
lämna in deklarationerna den 3 maj.
Den 22/5 höll Barn- och Utbildningsnämnden samt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i kampanjandet i Tyresö centrum och nummer två av Vi i Tyresö var rykande
färsk. Denna dag kampanjade vi även vid Alléplan.
Moderaterna i Tyresö fortsatte lördagen den 28/5 sin lokala valrörelse. Platsen var utanför kommunens utbyggda och populära kretsloppscentral i Petterboda. Uppslutningen
från moderata kandidater var god och intresset från de många Tyresöbor som passerade
var riktigt stort. Kaffe, kakor och moderat material gick åt i en strid ström.

Sveriges Nationaldag 6 juni är något som vi moderater tycker är värd att fira och att
uppmärksamma. Moderaterna i Tyresö har därför skapat en nationaldagstradition i form
av ett trevligt firande i den fantastiska miljön ute på Notholmen vid Tyresö Slott. Även i
år samlades en ganska stor skara medlemmar och sympatisörer ute på Notholmen för att
umgås, fika och lyssna på musikunderhållning. Alla andra besökare på Notholmen
kunde givetvis också vara med och lyssna på musik och prata med någon moderat företrädare.
Moderaterna i Tyresö begav sig i den 14/7 ut på sommarkampanj. Målet för kampanjen var det populära badet vid Trinntorp som i det suveränt vackra vädret var välbesökt. Vi var utrustade med vatten som vi delade ut samt badbollar som snabbt blev oerhört populära både bland barn och vuxna
För att få en bra start på den lokala valrörelsen samlades den 14/8 ett drygt 30-tal moderata kandidater och företrädare i vår lokal på Vintervägen för att gå igenom den utmaning som låg framför oss. Inbjuden gäst var en av landets roligaste riksdagsledamöter
Göran Pettersson från Lohärad utanför Norrtälje som på ett personligt och inspirerande
sätt peppade oss inför valrörelsen. Det blev en del glada skratt.
Den 15/8 startade valkampanjen i Tyresö. Med lite drygt fem veckor kvar till valdagen
började de lokala partiernas kampanjtillstånd att gälla i Tyresö Centrum. Kort därefter
öppnade vi också vår valstuga i Trollbäcken och gav oss ut för att möta våra väljare på
flera olika platser och sätt. Startskottet för valrörelsen gick 15.00 då Moderaterna dukade upp sin första kampanj för hösten i Tyresö Centrum.
Lördag 4/9 blev en mycket intensiv kampanjdag för Moderaterna i Tyresö. På fem olika
platser i Tyresö Kommun mötte vi väljarna för samtal om framtidens Tyresö och om Alliansens politik lokalt och nationellt. Det märktes att det var drag i valrörelsen och att det
blåste en viss medvind för Alliansen. Intresset för Moderaterna var stort, liksom nyfikenheten på våra förslag och besked.
Det avslutande medlemsmötet 2010 var föreningens julglögg som hölls 3/12 och besöktes av ett 30-tal medlemmar. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl delade ut
priser till duktiga medlemsvärvare i föreningen.

Poängtävling
Vi har under året haft två poängtävlingar. Den första omgången höll på fram till den 31
maj och prisutdelning skedde i samband med nationaldagsfirandet. Här fick man poäng
för värvade medlemmar. Charlotte Lundqvist vann den första av poängtävlingarna och
Erkki Vesa den andra.
Den andra poängtävlingen var kopplad till valrörelsen. Medlemmarna fick olika poäng
för olika aktiviteter som de deltog i en samtalskampanj. Priser i denna tävling delades ut
i samband med vår julavslutning.

Utbildningsverksamhet
Länsförbundet hade som krav att alla som kandiderade för Moderaterna i valet 2010
skulle ha genomgått tre utbildningssteg. Under oktober och november 2009 genomfördes steg ett och steg två. I januari 2010 genomfördes steg tre av kandidatutbildningarna.

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 Göteborg 16-17/4 genom Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Dick Bengtsson, Erkki Vesa, Li Björk och Maria Hagbom.

Information
Under året har tre nummer av vår egen tidning ”Vi i Tyresö” getts ut. Tidningen har distribuerats till samtliga hushåll i kommunen, delats ut vid kampanjer och funnits tillgänglig
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 2010.
Tidningen har en redaktion som består av Anki Svensson,
Mikael Onegård, Fredrik Saweståhl och Gunilla Dahlberg. Redaktör för tidningen har
under 2010 varit Maria Hagbom.
Under året har ett elektroniskt nyhetsbrev för föreningen skickats ut månadsvis Brevet
skickas till samtliga medlemmar som har uppgett e-postadress. Nyhetsbrevet har innehållit en blandning av nyheter om föreningens kampanjer och aktiviteter och politiska nyheter från kommunen m.m.
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt med vår verksamhet och med viktiga politiska
händelser i kommunen.
Föreningen har också annonserat i lokalpressen vid några tillfällen under 2010. Annonser har införts inför riksdagsvalet. Annonser har förekommit både i Tyresömagasinet och
i Mitt i Tyresö.

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 verksamhetsberättelse som läggs fram vid MUF Tyresös
årsmöte.
Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningar.
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
samarbeta och samverka med under året.
Valrörelsen som genomförts 2010 har visat att föreningen har en god förmåga att jobba
hårt. 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 jobbar vi vidare för att få ett ökat förtroende hos våra väljare inför kommande val.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att

med godkännande lägga 2010 års verksamhetsberättelse till handlingarna,
samt

Att

godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning.

Tyresö den 1 januari 2011

Anki Svensson
Ordförande

Mikael Onegård
Vice ordförande

Birgitta Verlestam
Ledamot

Bengt Verlestam
Ledamot

Fredrik Saweståhl
Ledamot

Marianne Kronberg
Ledamot

Christer Flodfält
Ledamot

Mikael Borgström
Ledamot

Li Björk
MUF

Kommunfullmäktigegruppen
Sammanfattning
KF-gruppens verksamhet under valåret 2010 var intensivt och delvis turbulent men vi
lyckades hålla ihop vår majoritet med de övriga allianpartierna. Inom moderata gruppen
har en förnyelse skett med flera nya personer inom nämnder och utskott. Förnyelsen har
även nått de ledande uppdragen vilket har vitaliserat arbetet och öppnat upp för nya
idéer för ett fortsatt framgångsrikt Tyresö.
Fullmäktigegruppen fram till 19 september
Ledamöter:
Berit Assarsson
Mats Fält
Kerstin Bergsman
Olle Chevalier
Matilda Lund
Lilian Edberg
Ossian Lundström
Martin Huusman
Sven A. Svennberg
Ann-Christin Svensson
Gunilla Hellgren
Ted Bondefalk
Björn C. Wallin
Kalle Strokirk3
Nils Frykman
Dick Bengtson4
Ersättare:
Marianne B. Bondefalk1
Li Björk
Lena Arvidsson
Jan Wennerström
Yvonne Lindblad6

Dick Bengtson5
Rolf Lovén
Anna Jimmerfors7
Sonja Gustafson

Hans Lindberg
Fredrik Saweståhl
Andreas Jonsson
Gerd Dufberg
Mikael Onegård
Gunilla Dahlberg
Stefan Moberg

Erkki Vesa
Gunnar Björnwal8
Stefan Engström
Arne Wilhelmsson2

1) till och med 2010-02-18, 2) från och med 2010-03-25, 3) till och med 2010-05-20,
4) från och med 2010-06-17, 5) till och med 2010-05-20, 6) från och med 2010-06-17,
7) till och med 2010-05-20, 8) från och med 2010-06-17
Gruppstyrelsen:
Hans Lindberg, gruppledare
Kerstin Bergsman, vice gruppledare
Dick Bengtson, sekreterare
Fredrik Saweståhl, ordförande Kommunstyrelsen
Ann-Christin Svensson, ordförande Moderaterna i Tyresö
Fullmäktigegruppen från 19 september
Ledamöter:
Fredrik Saweståhl
Ann-Christin Svensson
Andreas Jonsson
Dick Bengtson
Mikael Onegård
Ida Antonsson
Christer Flodfält
Erkki Vesa
Marianne Kronberg
Nils Frykman
Lotta Stjernfeldt
Lilian Edberg
Lena Arvidsson
Sven A. Svenberg

Hans Lindberg
Matilda Lund
Mats Fält
Li Björk
Gerd Dufberg
Dan Bekking
Maria Holmberger

Ersättare:
Jenny Jonsson
Gunilla Dahlberg
Helena Bergman
Johan Engström

Martin Johem
Susanne Sohlberg
Sonja Gustafson
Ted Bondefalk

Björn C. Wallin1
Gunilla Hellgren
Peter Odelvall
Doris L. Larsson2

1) till 2010-10-15, 2) fr o m 2010-12-09

Gruppstyrelsen
Andreas Jonsson, gruppledare
Dick Bengtson, vice gruppledare
Ann-Christin Svensson, sekreterare/ordförande Moderaterna i Tyresö
Fredrik Saweståhl, ordförande Kommunstyrelsen
Vakant
Gruppmöten
Under året kallades gruppen till 12 protokollförda möten där kommande KF-ärenden
diskuterades, val av moderata representanter till olika förtroendeuppdrag gjordes och
övriga aktuella frågor ventilerades. Som exempel på dessa kan nämnas:
•

Upprustning av Nyboda skola

•

Den ansträngda ekonomin för resultatenheten Nyboda och Forellen

•

Cenrumutvecklingen

•

Framtidens utmaningar inom äldreomsorgen

•

Utbyggnad av vatten och avlopp på Östra Tyresö

•

Valet

•

Dåligt söktryck till musikklasserna

•

Brister inom bygglovshandläggningen (personal)

En mötesteknisk förändring som gjordes av den nya gruppen för att bättre få grepp om
de större principiella frågorna och utmaningarna framöver var att införa en fördjupningsfråga på varje gruppmöte. Gruppen bestämde också att mötena skulle bli mer kärnfulla
och att de helst inte skulle vara längre än tre timmar.
Gruppen förlorade en mycket omtyckt medlem och för några en nära vän, Björn C. Wallin, då han efter en tids sjukdom gick bort den 15 oktober. Han hedrades med en tyst
minut på gruppmötet den 18 oktober.
Valresultatet och dess effekter
Valresultatet överraskade varken positivt eller negativt. Moderaterna i Tyresö gick fram
till 41,11 % vilket är mycket starkt, men förlorade ändå ett mandat till Folkpartiet. En
tankeställare är att fler tyresöbor röstade på Moderaterna i riksdagsvalet än i kommunalvalet. Sverigedemokraterna gjorde i och med valet entré i KF med två mandat.
För Alliansen innebar detta att alla fyra partierna behövs för att bilda majoritet. Detta
faktum utnyttjade Folkpartiet redan när budgeten för 2011 behandlades genom att öka
på utgiftssidan med en miljon till förmån för studieförbunden. Alliansen har trots Folkpartiets utsvävningar fortsatt samarbetet. Förhandlingarna resulterade i att Moderaterna tog
över ordförandeuppdraget i Socialnämnden. Istället lät vi Folkpartiet ta över ordförandeklubban i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Konferenser och utbildningar
Sno o glo i Sollentuna
Den 16 januari var delar av gruppen i Sollentuna för att valåret till ära lära oss mer om
att kommunicera så att våra budskap når fram samt hur man INTE ska göra. Talare var
Maria Abrahamsson och Paul Ronge. Ett uppskattat inslag var att Ulf Adelsohn kom och
talade om förr och nu och SJ (han kom i tid).
Tyresö den 7 Mars 2011.

Andreas Jonsson
Gruppledare

Kyrkofullmäktigegruppen
Kyrkofullmäktige har 25 ledamöter varav för moderaterna 7 ordinarie ledamöter:
Marianne Kronberg, Nils Frykman, Sven A. Svennberg, Bengt Verlestam, Ann-Christine
Svensson, Birgitta Soccorsi, Yvonne Ledel.
Ersättare: Gunilla Lovén, Magnus Billström, Carl Thure Lindell, Rolf Lovén
Ordförande Sven A. Svennberg
Kyrkofullmäktige har haft 3 ordinarie sammanträden.
Marianne Kronberg är gruppledare.
Kyrkorådet
Kyrkorådet har 10 ledamöter samt kyrkoherden som självskriven ledamot.
Moderaterna har följande 3 ordinarie ledamöter: Nils Frykman,
Marianne Kronberg, Bengt Verlestam.
Ersättare: Birgitta Soccorsi, Göran Frisk och Gunilla Lovén,.
Vice ordförande: Nils Frykman
Kyrkorådet har haft 8 ordinarie sammanträden.
Kyrkogårdsnämnden
Nämnden/utskottet har 7 ledamöter, varav för moderaterna 2 ordinarie:
Arne Wilhelmsson, Magnus Billström.
Ersättare: Ann-Christin Svensson, Sven A. Svennberg
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 Nils Frykman
och Marianne Kronberg.
Kyrkorådets budgetutskott har 9 ledamöter, varav för moderaterna Nils Frykman,
Marianne Kronberg, Arne Wilhelmsson (Kyrkogårdsnämnden)
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 dessa två nomineringsgrupper.
Viktiga händelser under 2010
Den nye kyrkoherden Michael Öjermo tillträdde vid årsskiftet. Verksamhetsåret har mot
denna bakgrund mycket präglats av dels ny mandatperiod, dels introduktion för den nye
kyrkoherden. De moderata ledamöterna har varit aktiva i utarbetande av ny verksamhetsplan och budget för 2011. Viktiga frågor som moderaterna drivit och driver är en
stärkning av kyrkomusiken, barn- och ungdomsverksamhet – med dopet och konfirmationen i fokus, en ekonomi i balans, satsningar på kommunikation.
En fortsatt utbyggnad och utveckling pågår 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.

Moderaterna har varit drivande i detta betydelsefulla arbete.
Det internationella arbetet är under utveckling. Stöd till internationell verksamhet har i huvudsak skett
genom Hela Världen – Svenska kyrkans internationella arbete. Marianne Kronberg har valts att vara
ordförande i den internationella s k kärngruppen och ingår därmed även i det gränsöverskridande
samarbetet i kontraktet.
Utbildning av förtroendevalda har genomförts och fullföljs under 2011. Den moderata gruppen har
haft regelbundna gruppmöten i anslutning till respektive organs möten, samt därutöver två gruppmöten för samtliga moderata förtroendevalda.
Tyresö den 31 December 2010.

Marianne Kronberg
Gruppledare

Moderata ungdomsförbundet
Föregående årsmöte hölls den 19 februari i partilokalen på Vintervägen 3.
Föreningsstyrelsen
Vid föregående årsmöte valdes följande personer:

Ordförande:
Vice Ordförande:
Ledamöter:

Li Björk
Charlotte Lundqvist
Andreas Jonasson
Anton Holmér
Julia Björk
Mikael Danielsson
Maria Holmberger

Valberedning
Till valberedning inför kommande årsmöte valdes Fredrik Saweståhl (sammankallande).
Revisorer
Till revisor för verksamhetsåret valdes Daniel Lassnäs. Till ersättare valdes Tommy Öhrström.
Representanter till länsförbundsstämman
På årsmötet 2010 valdes Li Björk till MUF Tyresös representant till Moderaternas nomineringsstämma. Som ersättare valdes Charlotte Lundqvist.
Medlemmar
I slutet verksamhetsåret (2011-12-31) fanns 49 medlemmar.
Styrelsens arbete

Möten

Under året har MUF Tyresö haft 4 ordinarie styrelsemöten.
Utöver det har styrelsen haft spontana möten där det inte har förts protokoll.

Riksdagsval 2010

I samband med höstens Riksdagsval anordnades en rad aktiviteter. Förutom bemanning
av valstugor och deltagande vid kampanjaktiviteter med partiet i Tyresö var MUF väldigt
aktiva inom affischeringen och såg till att Moderaternas valaffischer syntes över hela
Tyresö.
MUF Tyresö tryckte, förutom egna valaffischer med våra kandidater, även upp kampanjmaterial i form av klistermärken, flygblad och vykort.
Resultaten från valet var att Moderaterna gick framåt i såväl riksdagsval som i kommunalvalet. På grund av att Sverigedemokratern kom in i kommunen tappade vi dock ett

mandat men trots det så styrs fortfarande Tyresö kommun av Moderaterna tillsammans
med resten av alliansen.

Kampanjer

Då det varit valår har föreningen haft ett större fokus på kampanj och genomfört ett flertal kampanjer under verksamhetsåret; bland annat en på Tyresö Gymnasium i samband
med demokratidagen och en på Gullmarsplan där vattenflaskor delades ut vid nattbussarna ett par dagar innan valet. Då Tyresö Gymnasium beslutat att inför kampanjförbud
på skola har det lett till att antalet kampanjtillfällen varit begränsade.
Utöver de kampanjer som MUF Tyresö genomfört har styrelsen deltagit på ett flertal
kampanjaktiviteter med partiet i Tyresö, inte minst i samband med valrörelsen.
Övriga aktiviteter
Utöver ovan nämnda kampanjer och aktiviteter har styrelsen under året anordnat en retorikutbildning med utomstående konsulter, samt en julfest där Andreas Edwardsson talade om Sveriges historia och hur den förvanskats av socialdemokratin.

MUF Södertörn

Arbetet med MUF Södertörn har varit vilande under verksamhetsåret då föreningarna
valt att fokusera och kraftsamla i sin egen hemkommun och sin egen förening.

Länsförbundsstämman

MUF Tyresö hade en ordinarie och en ersättare närvarande på Moderaternas nomineringsstämma under våren. Li Björk och Charlotte Lundqvist representerade föreningen.

MUF Stockholms distriktsstämma

MUF Tyresö fanns representerade genom vice ordförande under MUF Stockholms distriktsstämma 2010.

Kommunala rikskonferensen

MUF Tyresö deltog på kommunala rikskonferensen i Göteborg i form av ordförande Li
Björk samt Andreas Jonsson

Kommunala uppdrag

Efter valet har MUF Tyresö fått representanter på en rad förtroendeuppdrag i kommunen.
Andreas Jonsson, Li Björk samt Maria Holmberger blev alla invalda i kommunfullmäktige. Andreas blev även vald till gruppledare för den moderata kommunfullmäktigegruppen, ledamot i kommunstyrelsen samt ordförande i socialnämnden. Maria Holmberger
blev utöver sitt fullmäktigeuppdrag även vald till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

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 den 24 Februari 2011.

Li Björk
Ordförande Moderata Ungdomsförbundet i Tyresö

