ÅRSMÖTESHANDLINGAR

V er k s a m h et s b er ä t t els e Mod er a t a
s a m lin gs p a r t iet i Ty r es ö 2012
Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed till årsmötet överlämna följande redovisning för
verksamhetsåret 2012.
År s m ö t et 2012
Tisdagen den 6 mars 2012 hade Moderaterna i Tyresö årsmöte i partilokalen på Vintervägen.
Det var gott om folk på plats för att hantera årsmötesformalia, prata politik, rekrytering och
kampanj, och lyssna till kvällens gäst MUF:s förbundsordförande Erik Bengtzboe. Årsmötet
avrundades med god mat och trevligt umgänge.
St y r els en
Vid årsmötet 2012 valdes följande styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

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

Kyrkofullmäktigegruppen har representerats av Marianne Kronberg.
I styrelsen har MUF representerats av ordförande Maria Holmberger, Mikael Danielsson och
Johannes Samuelsson
Styrelsen har vid sitt möte den 6 augusti beslutat att adjungera Peter Odelvall till styrelsen som
biträdande kampanjledare.

Öv r iga v a l
Vid årsmötet genomfördes val även till följande uppdrag
Revisor: Sven A Svennberg
Ersättare: Lilian Edberg
Valberedning: Olle Chevalier, Andreas Jonsson, Sonja Gustafson och Maria Holmberger.
Ombud till länsförbundsstämman
Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Dick Bengtson samt 1 plats till MUF
Ersättare till länsförbundsstämman:
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Mikael Onegård, Matilda Lund, Ida Antonsson, Mats Fält, Christer Flodfält samt en plats till
MUF
Representant till Moderata företagarrådet:
Lilian Edberg
Representant Medborgarskolan:
Marianne Kronberg med ersättare Lilian Edberg
Moderata seniorer:
Berit Assarsson med ersättare Carl Thure Lindell
Moderata kvinnor i Stockholms län:
Yvonne Lindblad
St y r els en s a r b et e
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:
x
x
x
x
x
x

Sekreterare, Bengt Verlestam
Kassör, Birgitta Verlestam
Medlemsansvarig, Christer Flodfält och Bengt Verlestam
Utbildningsledare, Marianne Kronberg
Valledare och kampanjledare, Erkki Vesa
Ansvarig utgivare Vi i Tyresö, Anki Svensson

K a n s liet
Kansliet har under verksamhetsåret varit bemannat 5 dagar i veckan. Kansliet hanterar frågor
som inkommer från allmänheten men också medlemsfrågor samt kontakten med länsförbundet
och andra externa aktörer.
Med lem m a r
Antalet medlemmar i föreningen vid årets utgång var 176 + 47 i MUF, totalt 231 vilket är
färre medlemmar än 2011, då föreningen hade 241 stycken.
K a m p an jer
Under 2012 har kampanjer genomförts vid 10 tillfällen och dessutom genomfört tre
dörrknackningsperioder.
14/2

Kampanj i Tyresö Centrum för Alla hjärtans dag

8/3

Kampanj i Tyresö Centrum för Internationella kvinnodagen

12/3-20/3 Dörrknackning ”Lyssna och förnya”
24/4

Kampanj på Tyresövallen inför match i damallsvenskan
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7/5-16/5

Dörrknackning ”Lyssna och förnya”

12/5

Kampanj vid kretsloppscentralen, Petterboda.

2/6

Kampanj vid Tyresövallen inför match i damallsvenskan

6/6

Nationaldagsfirande på Notholmen

27/8-20/9 Dörrknackning Folkomröstningskampanj
1/9

Tyresöfestivalen

8/9

Kampanj vid kretsloppscentralen Petterboda och Krusboda torg.

15/9

Kampanj vid Krusboda torg och Alléplan i Trollbäcken

10/11

Kampanj i Tyresö centrum

Utöver dessa kampanjaktiviteter har vi inom ramen för Moderaternas kampanjprojekt ”Lyssna
och Förnya” som drivs i hela länet besökt en rad välfärdsverksamheter och pratat med
personal och ledning. Besök har gjorts inom skola och förskola, hemtjänst och äldreomsorg –
både kommunala och privata/fristående verksamheter har besökts.
Ak t iv it et er o ch h ä n dels er :
En viktig del av vår verksamhet lokalt handlar om att erbjuda våra medlemmar trevliga
aktiviteter med jämna mellanrum för att stärka engagemanget i Moderaterna.
Den 30 mars var Moderaterna i Tyresö värdar för ett möte med den moderata
Kommunalrådsgruppen i Stockholms stad och län. Mötet hölls på Kumla Herrgård och
närmare 40 av de drygt 50 kommunalråden som finns i länet deltog.
Den 25 augusti hade kommunfullmäktigegruppen halvtidskonferans och gick igenom vilka
vallöften vi kunde bocka av, vad vi hade kvar och hur vi fortsätter att utveckla vår lokala
politik. Gästtalare var Anna Kinberg Batra.
Sveriges nationaldag 6 juni är något som vi moderater tycker är värd att uppmärksamma och
fira. Traditionsenligt genomfördes firandet i den fantastiska miljön ute på Notholmen vid
Tyresö slott. Även i år samlades en stor skara medlemmar och sympatisörer på Notholmen för
att umgås och fika.
Tyresömoderaterna medverkade enligt tradition på Tyresöfestivalen som gick av stapeln den 1
september. På plats fanns föreningar, organisationer, partier, marknadsstånd, information om
byggen och nya bostäder i kommunen och ett gäng artister och aktiviteter.
Den 23 september genomfördes en folkomröstning i Tyresö kring taxorna i äldreomsorgen.
Under september så kampanjade moderaterna intensivt med bland annat dörrknackning för att
innevånarna skulle få möjlighet att ställa frågor kring folkomröstningen. Andreas Jonsson,
ordförande i socialnämnden fanns också på plats vid ett flertal tillfällen i Tyresö centrum. Trots
ett intensivt kampanjande så blev valdeltagandet lågt, endast 23 % av de röstberättigade
valde att gå till valurnorna.
Som en liten avslutning av kampanjen inför folkomröstningen arrangerade föreningen en (M)Pub i partilokalen 21 september
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De år då länsförbundsstämma inte genomförs håller länsförbundet ett förbundsråd.
Moderaterna i Tyresö var representerade vid förbundsrådet den 10 september.
Moderaterna i Tyresö var 7 november på studiebesök på UD hos biståndsminister Gunilla
Carlsson
Den 9 november deltog en grupp Tyresömoderater i en mingel- och talarkväll med
Moderaterna på Södertörn. Kvällen arrangerades av Moderaterna i Huddinge och gästtalare
var riksdagsledamot Betty Malmberg som talade om skolpolitik.
Den 7 december gick det årliga glöggminglet av stapeln i partilokalen på Vintervägen.
Ut b ildn in gs v er k s a m h et
Moderaternas årliga rikskonferens, Sverigemötet hölls i Örebro 16-17 mars 2012. Deltog
gjorde Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Dick Bengtson, Ida Antonsson,
Mathilda Lund och Maria Hagbom.
Kommunstyrelsens ordförande och övriga kommunalråd har vid olika tillfällen deltagit på KSOinternatet 2-3/2 och de nationella Rådskonferenserna 16/4 och 17/9 samt Moderaternas
Framtidsdag 17/11.
Matilda Lundh har under året varit en av deltagarna på Moderatkvinnorna i Stockholms stad
och läns 2-års utbildning. Moderata företrädare har vid olika tillfällen deltagit på
utbildningsträffar inom olika områden som Moderaterna i länet arrangerat bland annat inom
utbildningssatsningen (M)-akademin.
V i i Ty r es ö
Papperstidningen har under 2012 utkommit med två nummer som bilaga i tidningen Magasin
Tyresö. Därefter har tidningen enbart funnits som nättidningen Vi i Tyresö. Nättidningen
uppdateras regelbundet flera gånger i veckan och är ständigt aktuell, och därmed den
snabbaste nyhetsförmedlingen kring vad som händer i Tyresö. Under resterande 2012 har
annonsering skett sporadiskt med mycket fokus på den lokala folkomröstning som genomfördes
under september månad.
Hemsidan viityreso.se har under året haft 6507 besök och 11645 sidvisningar.
Hem s id a n
Hemsidan tyresomoderaterna.se har under året haft 3962 besök och 7902 sidvisningar, vilket
är en ökning på 7 % från 2011. Sidan uppdateras av det politiska kansliet i kommunhuset.
L ok alp olit is k a f r å go r
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av den moderata kommunfullmäktigegruppen
hänvisas till gruppens egen verksamhetsberättelse.
K y r k op o lit is k a f r å gor
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av den moderata kyrkofullmäktigegruppen
hänvisas till dess egen verksamhetsberättelse.
MUF
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av Moderata Ungdomsförbundet i Tyresö
hänvisas till dess egen verksamhetsberättelse.
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Ek on om i
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.
Slu t o r d
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.
St y r els en f ör es lå r å r s m ö t et
att med godkännande lägga 2012 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt
att godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning
Tyresö den 12 mars 2013
Styrelsens signaturer har tagits bort för att spara plats.
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V er k s am h et s ber ä t t els e f ör Mo d er a t a Un gd o m s f ö r b u n d et i Ty r es ö 2012
Föregående årsmöte hölls den 23 februari i partilokalen på Vintervägen 3. Närvarade gjorde
ett 15-tal personer.
Fö r en in gs s t y r els en
Vid föregående årsmöte valdes följande personer:
Ordförande:
Vice Ordförande:
Kassör:
Ledamöter:

Maria Holmberger
Mikael Danielsson
Charlotte Lundqvist
Li Björk
Julia Björk
Johannes Samuelsson

V a lb er ed n in g
Årsmötet valde Marin Tomic (sammankallande) samt Benny Hesselgren, båda från MUF
Haninge.
R ev is or er
Till revisor för verksamhetsåret valdes Tommy Öhrström. Andreas Jonsson valdes till
revisorssuppleant.
Med lem m a r
I slutet av föregående verksamhetsår (2012-12-31) fanns 40 medlemmar i MUF Tyresö.
St y r els en s a r b et e
Möten
Under året har MUF Tyresö haft 6 protokollförda styrelsemöten.
Kampanjer
MUF Tyresö har haft en kampanj på Tyresö Gymnasium under verksamhetsåret. Under den här
kampanjen fick vi fin hjälp av MSU Stockholm och det värvades 6 nya medlemmar! Tyresö
Gymnasium tillämpar fortfarande ett system där de politiska partierna enbart får bedriva
kampanj på skolan under ett på förhand bestämt datum per termin.
MUF Södertörn
MUF Tyresö anordnade en Halloweentillställning tillsammans med MUF Huddinge och MUF
Haninge i november i partilokalen.
Filmkvällar
MUF Tyresö har under året arrangerat två filmkvällar i partilokalen. Filmerna har haft olika
politiska budskap och vi har fört diskussion kring ämnena efter filmens slut.
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Sommaravslutning
MUF Tyresö anordnade i juni en sommaravslutning där vi grillade och umgicks. Ett 10-tal
personer närvarande vid denna aktivitet.
Kampanj Tyresövallen
Partiet har under året anordnat kampanjer i samband med Tyresö FF:s hemmamatcher på
Tyresövallen. Vid ett av dessa tillfällen fanns MUF Tyresö representerade.
Halvtidskonferens
I slutet av augusti anordnade partiet en halvtidskonferens i Bollmora kyrka för att diskutera vad
som gjorts och vad som ligger framför oss inför valet 2014. MUF Tyresö fanns representerade.
Kampanjer inför valet 23/9 i Tyresö kring äldreomsorgen
En representant från MUF Tyresö deltog vid tre tillfällen i dörrknackning samt även vid en
kampanj i Tyresö Strand.
Planeringsresa
MUF Tyresö anordnade en planeringsresa i oktober 2012 varvid fyra från styrelsen
närvarade. Utifrån denna planeringsresa kommer vykort produceras som ska användas fram
till och i valet 2014.
Glöggmingel
I december anordnade MUF Tyresö ett glöggmingel i partilokalen för medlemmar.
Talarkväll
MUF Tyresö hade i januari en talarkväll för våra medlemmar. I år hade vi en kväll med fokus
på skolpolitik där barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tyresö, Anki Svensson, talade
kring utmaningarna i skolan.
Övrigt
Utöver MUF Tyresös aktiviteter så är delar av styrelsen väldigt engagerade i partiet och vi
finns, i princip, alltid representerade genom minst en person vid flertalet av partiets aktiviteter.

Tyresö 26 februari 2012

Styrelsens signaturer har tagits bort för att spara plats.
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V er k s a m h et s b er ä t t els e f ör Mo d er a t a
k om m u n f u llm ä k t igegr u p p en 2012
Sa m m an f a t t n in g
Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter, varav 21 tillhör moderaterna. Under 2012
har fullmäktiga haft 10 möten. Inför varje kommunstyrelsemöte har den moderata gruppen
samlats för att diskutera vad som där ska beslutas, vilket blev 11 ggr.
Den 19 september genomfördes en kommunal folkomröstning om taxan inom äldreomsorgen.
Resultatet blev att 84 % röstade NEJ och 14 % JA. Valdeltagandet var 29 % av de
röstberättigade. Detta ledde till att taxan justerades för att underlätta för dem med små
ekonomiska marginaler.

Gr u pp m öt en
Under året kallades gruppen till 11 protokollförda möten där kommande KF-ärenden
diskuterades, val av moderata representanter till olika förtroendeuppdrag gjordes och övriga
aktuella frågor ventilerades. Som exempel på detta kan nämnas utvecklingen av Nyboda
skola, gymnasieutbildningens framtid, bygglov på Östra Tyresö, justering av taxor inom kultur
och fritid, VA, renhållning och äldreomsorg, centrumområdets utveckling mm mm. Därutöver
fördjupade sig gruppen i följande ämnen:
x

Förskola & skola

x

Miljö

x

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

x

Försörjningsstöd

x

Kommunplan 2013-2015

x

Gymnasiet

x

Uppföljning av halvtidskonferensen

x

Sammanträdesteknik

x

Nya översiktsplanen
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Fu llm ä k t igegr u pp en
St y r els en :
Andreas Jonsson, gruppledare
Dick Bengtson, vice gruppledare,
Fredrik Saweståhl, ordförande Kommunstyrelsen
Ann-Christin Svensson, sekreterare för gruppen & ordförande Moderaterna i Tyresö
L eda m ö t er :
Fredrik Saweståhl

Ann-Christin Svensson

Andreas Jonsson

Dick Bengtson

Matilda Lundh

Mikael Onegård

Ida Antonsson

Mats Fält

Christer Flodfält

Erkki Vesa

Marianne Kronberg

Nils Frykman

Gerd Dufberg

Lotta Stjernfeldt

Lilian Edberg

Dan Bekking

Lena Arvidsson

Sven A. Svennberg

Maria Holmberger1

Jenny Jonsson

Martin Johem

Gunilla Dahlberg3

Susanne Sohlberg

Gunilla Lovén

Sonja Gustafson

Peter Odelvall

Johan Engström

Ted Bondefalk5

Doris Letendrine Larsson

Thomas Halvarsson

Rolf Lovén

Carl-Thure Lindell

Mikael Danielsson4

Gunilla Dahlberg2
Er s ä t t a r e:

Olle Chevalier6
1) till och med 2012-04-19, 2) från och med 2012-05-10, 3) till och med 2012-05-10, 4) från och med
2012-05-10, 5) till och med 2012-09-13, 6) från och med 2012-10-11

Andreas Jonsson
Ordförande
Kommunfullmäktigegruppen
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K y r k of u llm ä k t igegr u p p en 2012
K y r k of u llm ä k t ige
Kyrkofullmäktige har 25 ledamöter varav sju ordinarie ledamöter för moderaterna.
Sammansättning vid årets slut: Marianne Kronberg, Bengt Verlestam, Birgitta Soccorsi, Sven A.
Svennberg, Yvonne Ledel, Gunilla Lovén samt Magnus Billström. Ersättare: Lilian Edberg, Rolf
Lovén, Ted Bondefalk.
Ordförande för kyrkofullmäktige: Sven A. Svennberg
Kyrkofullmäktige har haft 3 ordinarie sammanträden.
Marianne Kronberg är gruppledare. Förutom gruppmöten i anslutning till ordinarie
fullmäktigesammanträden har gruppen haft ytterligare ett möte.
K y r k or åd et
Den politiska ledningen i Tyresö församling har fortsatt utövats av moderater och
socialdemokrater. En väsentlig förutsättning och en viktig grund för denna samverkan är
respekten för demokratiska arbetsformer och en representativ demokrati. Kyrkorådet
(församlingens styrelse) har tio ledamöter med kyrkoherden som självskriven ledamot.
Moderaterna har följande ordinarie ledamöter: Marianne Kronberg, Bengt Verlestam, Birgitta
Soccorsi. Ersättare: Gunilla Lovén, Yvonne Ledel. Under året har Göran Frisk, som flyttat från
Tyresö, ersatts med Birgitta Verlestam. Vice ordförande: Marianne Kronberg
K y r k ogå r d s n äm n d en
Nämnden har sju ledamöter, varav två ordinarie för moderaterna:
Arne Wilhelmsson, Magnus Billström. Ersättare: Sven A. Svennberg, Rolf Lovén Vid
sammanträdena har även begravningsombudet från länsstyrelsen, Ted Bondefalk (M) haft
möjlighet att närvara. Han lämnade uppdraget under året. Ordförande: Arne Wilhelmsson
V ik t iga h ä n d els er u n d er 2012
De moderata ledamöterna har varit aktiva i utarbetande av ny verksamhetsplan och budget för
2013. En viktig utgångspunkt för moderaterna är att kyrkan ska finnas för alla i livets olika
skeden – ”från vaggan till graven”. Året har präglats av en konsolidering av ekonomin och en
anpassning till de ekonomiska förutsättningar som kommer att gälla under överskådlig framtid,
för att långsiktigt ha en ekonomi i balans. Det har varit viktigt att både satsa offensivt och vara
återhållsam. Planeringen av renovering och ombyggnation av Bollmora församlingscentrum
har påbörjats, bland annat som ett led i utvecklingen av Tyresö centrum. Församlingen har ett
gott samarbete med kommunen och arbetar på att vara en aktiv aktör i civilsamhället.
Moderaterna har även arbetat för att stärka kyrkans roll som kulturbärare, och arbetar för att
Bollmora församlingscentrum ska bli ett kulturcentrum i Tyresö.
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B egr a v n in gs v er k s a m h et en är en myndighetsutövning, ett åtagande att svara för all
begravningsverksamhet i Tyresö. Den nya begravningsplatsen i Östra Tyresö invigdes i
september. Ett nytt inslag är en minnesplats för nedläggning av blommor och ljus för anhöriga
på annan ort. En kyrkklocka finns i det gamla transformatorhuset, som nu blivit ett klocktorn.
Ny bisättningslokal med kylanläggning bakom Tyresö kyrka har installerats. Tyresö församling
har fortfarande en av de lägsta begravningsavgifterna i Sverige.
Mod er a t er n a o ch k y r k o p o lit ik en
Partistämman beslöt 2011 att moderata samlingspartiet inte ska ställa upp med egna listor i
valet 2013. Kyrkliga samrådsgruppen på riksnivå fick samtidigt uppdraget att utarbeta namn,
värdegrund och former för en ny nomineringsgrupp (kyrkopolitiskt parti), som ska kunna samla
moderater m fl som delar dessa värderingar. Som ett led i detta bildades Borgerligt Alternativ
(BorgA) under 2012. BorgA kommer att ställa upp på alla nivåer, kyrkomöte, stift och
församling. Borgerligt Alternativ i Tyresö bildades formellt i augusti 2012. Under hösten har
medlemsmöten hållits och den viktigaste frågan har varit förberedelser inför valet 2013 med
ett helt nytt parti, som inte har någon formell koppling till något parti. En värdegrund har
utarbetats och antagits på nationell nivå. Ambitionen är att Borgerligt Alternativ i Tyresö ska få
minst lika många mandat i kyrkovalet 2013 som nuvarande Moderata Samlingspartiet.
I Tyresö har partiföreningen aktivt stött bildandet av Borgerligt Alternativ i Tyresö, vilket vi
tackar för!
Tyresö i februari 2013
Marianne Kronberg
Gruppledare
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