Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisning för
verksamhetsåret 2013.

Årsmötet 2013
Tyresömoderaternas årsmöte hölls den 12 mars 2013 i partilokalen med närmare 50
deltagare. Årsmötestalare var MUF Stockholms Vice distriktsordförande Sofia Fölster.
Styrelsen
Vid årsmötet 2013 valdes följande styrelse:

Ordförande:
Vice ordförande:

Anki Svensson (omval)
Mikael Onegård (omval)

Ledamöter:

Christer Flodfält (omval)
Marianne Kronberg (omval)
Fredrik Saweståhl (omval)
Birgitta Verlestam (omval)
Erkki Vesa (omval)
Peter Odelvall (nyval)

Vid årsmötet genomfördes val även till följande uppdrag:

Revisor: Sven A Svennberg
Ersättare: Lilian Edberg
Valberedning: Andreas Jonsson (ordförande), Sonja Gustafson, Maria Holmberger och
Matilda Lundh
Ombud till länsförbundsstämman
Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Dick Bengtson samt 1 plats till MUF

Ersättare till länsförbundsstämman:

Mikael Onegård, Matilda Lund, Ida Antonsson, Mats Fält, Christer Flodfält samt 1 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:

Anki Svensson

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. Styrelsen har
för att kunna arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt gjort följande interna
konstituering:
•
•
•
•
•
•

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

Kansliet
Kansliet har under verksamhetsåret varit bemannat 3 timmar om dagen, 5 dagar i
veckan. Kansliet verkställer styrelsens beslut, hanterar frågor som inkommer från
allmänheten, men också medlemsfrågor samt kontakten med länsförbundet och andra
externa aktörer och samarbetspartners.
Medlemmar
Föreningens medlemstal var vid årets utgång 231 stycken vilket är samma antal som vid
utgången av 2012. En femtedel av medlemmarna utgörs av medlemmar i MUF.
Aktiviteter och händelser
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 7 september. På plats fanns föreningar, organisationer, partier, marknadsstånd,
information om byggen och nya bostäder i kommunen och ett gäng artister och
aktiviteter.
En viktig del av vår verksamhet lokalt handlar om att erbjuda våra medlemmar trevliga
aktiviteter med jämna mellanrum för att stärka engagemanget i Moderaterna.
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Medlemmarna har bjudits in till två talarkvällar. Den 16 oktober var Ida Drugge på
besök och berättade om sitt arbete med Slöseri-ombudsmannen. I november hade vi
besök av Moderaternas partisekreterare, Kent Persson, för att få inspiration för
kommande valår.
Den årliga julavslutningen med glöggmingel gick av stapeln den 5 december i
partilokalen.
I oktober startade arbetet med att ta fram det lokala valprogrammet för valet 2014.
Medlemmarna i Moderaterna erbjöds att delta i någon av de 5 arbets-grupperna och en
bit över 30 engagerade Tyresömoderater har deltagit i arbetet.
Den 19 april deltog en grupp Tyresömoderater i en mingel- och talarkväll med
Moderaterna på Södertörn. Kvällen arrangerades av Moderaterna i Haninge.
Förbundsstämman hölls den 26 maj 2013 i Landstingshuset. Deltog som ombud för
Tyresö gjorde Anki Svensson, Andreas Jonsson och Dick Bengtson och Mats Fält.
Fredrik Saweståhl deltog som ledamot i länsförbundsstyrelsen
Moderaternas Arbetsstämma 2013 hölls på Louis De Geer konsert & kongress i
Norrköping den 17-20 oktober. Till arbetsstämman samlades partistyrelsen och 200 av
förbunden valda ombud från hela landet. Stämman behandlade bland annat ett nytt
handlingsprogram och moderaternas framtidsförslag. Deltog på arbetsstämman som
ombud för Stockholms län gjorde Fredrik Saweståhl och som ersättare Anki Svensson.
Fredrik Saweståhl ingick inför stämman i den av partistyrelsen utsedda arbetsgruppen
som tog fram rapporten ”Föregångsland för klimat och hållbarhet” som var en av de
programtexter som behandlades på stämman.
Under året har Fredrik Saweståhl, Anki Svensson och Andreas Jonsson deltagit i
Moderaterna i Stockholms läns kommunalrådsmöten.
Fredrik Saweståhl har deltagit på den nationella Rådskonferensen för
Kommunstyrelseordföranden.
Fredrik Saweståhl är ledamot i länsförbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms län.
Utbildningsverksamhet
Framtidens ledare har varit den stora lokala utbildningssatsningen under 2013. Syftet
med utbildningen har varit att få fram nya kandidater för Moderaternas lista i
kommunen. Upplägget har varit att ha ett program vid varje tillfälle med både ett lokalt
och ett nationellt perspektiv. Det har varit ett stort intresse för utbildningen och det var
drygt 40 anmälda vid utbildningens start bestående av både befintliga medlemmar och
helt nya personer i Moderaterna.
Följande träffar har genomförts inom Framtidens Ledare:
16 januari: Om Moderaterna
13 februari: Ideologi, inbjuden talare riksdagsledamot Cecilia Brinck
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20 mars:

Skola och Kultur och fritid, inbjuden talare kommunalrådet i Sollentuna
Maria Stockhaus
23 april:
Socialpolitik och jobbpolitik, inbjuden talare riksdagsledamot Elisabeth
Svantesson (nu arbetsmarknadsminister)
22 maj:
Ekonomi, Stadsbyggnad och miljö, inbjudna talare kommundirektören Bo
Renman och riksdagsledamot Åsa Coenraads
2 september: Studiebesök i Riksdagen med riksdagsledamot Sofia Arkelsten
2 oktober: Vägen vidare mot valseger 2014, inbjuden talare riksdagsledamot Anna
Kinberg Batra
Under senhösten har alla kandidater som deltog i försöksnomineringen till kommun,
landsting och riksdag deltagit i utbildningstillfällen anordnade av Moderaterna i
Stockholms län. Utbildningarna som är nödvändiga för att få vara kandidat för
Moderaterna har hållits i landstingshuset i Stockholm och bland talarna märktes
ministrar, riksdagsledamöter och andra framträdande moderater,
Anki Svensson blev antagen och påbörjade MKF Aktion som är en landsomfattande
utbildning för kvinnor med förtroendeuppdrag för Moderaterna. Utbildningen pågår i
2,5 år och innehåller bland annat argumentation, opinionsbildning och ledarskap.
Moderaternas årliga rikskonferens, Sverigemötet hölls i Karlstad den 15-16 mars 2013.
Deltog gjorde Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Dick Bengtson, Peter
Odelvall, Mathilda Lund, Erkki Vesa, Christer Flodfält och Olle Chevalier.
Kampanjer
14 februari
18 februari
13 april
20 april
23 april
24 april
27 april
6 juni
10 augusti
7 september
28 september
11 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
23-25 oktober
24 oktober
28 oktober
29 oktober

Alla hjärtans dag kampanj i Tyresö centrum
Kampanj vid Alby
Kampanj vid Strandtorget, Krusboda torg och Alleplan.
Kampanj i Tyresö Centrum
Dörrknackning
Dörrknackning
Kampanj Tyresövallen inför match i Damallsvenskan
Nationaldagsfirande på Notholmen
Sommarkampanj vid Tyresövallen
Tyresöfestivalen
Petterboda återvinningsstation
Kampanj Tyresövallen inför match i Damallsvenskan
Frukostkampanj
Dörrknackning
Dörrknackning
Flygbladsutdelning
Frukostkampanj
Frukostkampanj
Dörrknackning
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30 oktober
9 november

Dörrknackning
Farsdagskampanj i Tyresö Centrum

Moderaterna driver över hela landet en kampanj som heter ”Framtidens Jobb”. Tanken
med kampanjen är att moderata företrädare ska besöka lokala företag och offentliga
arbetsplatser för att få inspel och förslag som bidrar till den fortsatta förnyelsen och
politikutvecklingen inom Moderaterna. I Tyresö har inom ramen för ”Framtidens jobb” 6
besök genomförts under oktober-december 2013. De arbetsplatser som besökts är;
Nobina, Förskolan Rotvik, Restaurang Sjöboden, Husman Hagberg, Annas Pepparkakor
och Förskolan Speldosan.

Försöksnomineringen och förberedelser för valet 2014
En viktig uppgift för föreningen under 2013 harvarit att jobba med att ta fram
kandidater till valen 2014 och att påbörja arbetet med ett politiskt program för den
kommande mandatperioden. Genom informations och möten har medlemmar
uppmuntrats att ställa upp som nominerade kandidater till valen 2014. Under hösten
2013 genomfördes en försöksnominering (tidigare provval) där alla medlemmar hade
möjlighet att rösta om ordningen på kandidater till riksdag, landsting och kommun. Drygt
30 % av medlemmarna i Tyresö utnyttjade möjligheten att rösta vilket är i paritet med
övriga föreningar i länet.
Från Tyresö ställde Anki Svensson, Andreas Jonsson och Mats Fält upp som kandidater
till riksdagen och Fredrik Saweståhl, Dick Bengtson, Ida Antonsson, Mats Fält, Peter
Odelvall, Susanne Sohlberg och Karin Sandberg upp som kandidater till landstinget.
Efter försöksnomineringen arbetade den nomineringskommitté som valdes vid årsmötet
2013 bestående av Berit Assarsson, Li Björk, Gunilla Dahlberg och Robert Skölin vidare
med att ta fram ett slutligt förslag till lista för Moderaterna i Tyresö.
Berit Assarsson har också varit ordförande i nomineringskommittén för listan till
riksdagen i Stockholms län.
I nomineringskommittén för landstingslistan representerades Tyresö av Anki Svensson och
Thomas Halvarsson.
Under hösten inbjöds alla medlemmar i Moderaterna i Tyresö att anmäla sig till fem
olika arbetsgrupper med uppgift att arbeta fram underlag och nya förslag till det
kommande valprogrammet. Ett knappt 40-tal medlemmar anmälde sig och har sedan
aktivt deltagit i arbetet. Ett startmöte för arbetet hölls 21 oktober 2013.

Information och hemsidan
Föreningen har under året med ojämna mellanrum sänt ut digitala nyhetsbrev med
information om den politiska utvecklingen och om möten, utbildningar, kampanjer mm.
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Information om Moderaterna i Tyresö vår politik, våra kampanjer och våra aktiviteter
uppdateras kontinuerligt på vår hemsida www.tyresomoderaterna.se
Vi i Tyresö
Vi i Tyresö är en nyhetstidning som ägs och drivs av Moderaterna i Tyresö. Tidningen är
en webbtidning som uppdateras regelbundet flera gånger om dagen och är ständigt
aktuell, och därmed den snabbaste nyhetsförmedlingen kring vad som händer i Tyresö.
Under februari anställdes Robert Skölin som ny poltisk sekreterare och redaktör för Vi i
Tyresö. Sedan han påbörjade sin anställning har arbetet med tidningen varit mer
målinriktat och artikelproduktionen kraftigt gått upp. Besöken på sidan har gått upp med
527% sedan föregående år, se siffror nedan.
Under augusti månad lanserades den nya layouten för viityreso.se, vi använder också ett
nytt system att uppdatera sidan med, vilket gjort sidan snabbare att ladda, än tidigare.
Hemsidan www.viityreso.se har under året haft 40 861 besök och 79152 sidvisningar.
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 dess egen verksamhetsberättelse.
MUF
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av Moderata Ungdomsförbundet i
Tyresö hänvisas till dess egen verksamhetsberättelse.
Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.
Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmar och andra engagerade för stödet under året.

Styrelsen föreslår årsmötet
Att

lägga 2013 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt

Att

godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning.
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Verksamhetsberättelse 2013
Kommunfullmäktigegruppen

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter, varav 21 tillhör moderaterna. Under
2012 har fullmäktige haft 10 möten. Inför varje kommunstyrelsemöte har den moderata
gruppen samlats för att diskutera vad som där ska beslutas, vilket blev 11 ggr.
Gruppen har gjort ett stort arbete för att förbereda sig inför valet genom ett brett
utvecklings- & förankringsarbete vid framtagande av valprogram 2014.

Gruppmöten
Under året kallades gruppen till 11 protokollförda möten där kommande KFärenden diskuterades, val av moderata representanter till olika
förtroendeuppdrag gjordes och övriga aktuella frågor ventilerades. Gruppen
fördjupade sig i följande ämnen:
•

Flyktingmottagning

•

Barnperspektivet

•

Omvärldsanalysen

•

Kommunplanen 2014-2016

•

En likvärdig skola

•

Gymnasieutredningen

•

Nya Vi i Tyresö

•

Utvecklingen barn & unga som far illa

•

Planarbetet i Nyfors

•

Vänorternas framtid

Valprogram 2014-2018
Mycket fokus har under året varit på utveckling av vår politik både på kort och
lång sikt. Under hösten startade ett omfattande politikutvecklingsarbete som grund
för det valprogram som partiet kommer söka väljarnas förtroende med. Fyra
arbetsgrupper tog fram förslag till värdetext och konkreta förslag för resp.
politikområden. Dessa var Utbildning, Jobb & näringsliv, Bygga/bo/miljö/fritid
& Välfärd & trygghet. En Oppositionsanalysgrupp tittade på vad de övriga
partierna förväntas gå till val på och hur Moderaterna bör profilera sig för att

vinna många väljare. Arbetet med valprogrammet startade i oktober och
planeras pågå fram till april 2014.

Fullmäktigegruppen
Styrelsen:
Andreas Jonsson, gruppledare
Dick Bengtson, vice gruppledare,
Fredrik Saweståhl, ordförande Kommunstyrelsen
Ann-Christin Svensson, sekreterare för gruppen & ordförande Moderaterna i
Tyresö
Ledamöter:
Fredrik Saweståhl
Dick Bengtson
Ida Antonsson

Ann-Christin Svensson
Matilda Lundh
Mats Fält

Andreas Jonsson
Mikael Onegård
Christer Flodfält

Erkki Vesa

Marianne Kronberg

Nils Frykman3

Gerd Dufberg
Dan Bekking1
Jenny Jonsson

Lotta Stjernfeldt
Lena Arvidsson
Martin Johem

Lilian Edberg
Sven A. Svennberg
Gunilla Dahlberg

Susanne Sohlberg2

Gunilla Lovén4

Ersättare:
Susanne Sohlberg

Gunilla Lovén

Sonja Gustafson

Peter Odelvall

Johan Engström

Doris Letendrine Larsson

Thomas Halvarsson

Rolf Lovén

Carl-Thure Lindell

Mikael Danielsson

Olle Chevalier

Mikael Borgström4

Yvonne Ledel6
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Julia Björk2

1) till och med 2013-04-18, 2) från och med 2013-04-18, 3) till och med 2013-06-12, 4) från och med
2013-06-12, 5) till och med 2013-10-10, 6) från och med 2013-10-10

Tyresö januari 2014

Andreas Jonsson
ordförande kommunfullmäktigegruppen
Moderaterna i Tyresö

Tyresö församling
Borgerligt Alternativ i Tyresö
Kyrkoval 2013
Den viktigaste kyrkopolitiska händelsen under 2013 var kyrkovalet i september. Som
en konsekvens av partiets beslut på tidigare partistämma ställde Moderata
Samlingspartiet inte upp med egen lista. I stället rekommenderades kyrkligt moderater
att välja att engagera sig i den nationellt nybildade nomineringsgruppen Borgerligt
Alternativ. Partiledningen var också tydlig med att de hoppades att länsförbunden och
partiföreningarna skulle stödja Borgerligt Alternativ i övergången och under detta
första kyrkoval.
Borgerligt Alternativ i Tyresö
I Tyresö församling bildades den nya nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ i Tyresö
(BorgA), formellt partipolitiskt obunden. Många av de som tidigare varit engagerade i
Tyresö församling genom Moderata Samlingspartiet valde att kandidera för BorgA.
Därutöver ställde flera nya upp på listan, såväl moderater som partipolitiskt neutrala.
Grunden för att kandidera var att stå bakom Borgerligt Alternativs värdegrund och här
i Tyresö att också stå bakom det lokala programmet.

Kyrkovalet

BorgA genomförde en traditionell kyrkopolitisk valkampanj med relativt omfattande
annonsering i Mitt-i-Tyresö, distribution av lokalt program främst i starkt borgerliga
områden, sociala medier, samt deltagande i offentlig hearing mm.
Borgerligt Alternativ fick sju mandat i kyrkofullmäktige, vilket var en minskning jämfört
med tidigare mandatperiod. I absoluta tal fick vi oförändrat, men eftersom antalet
mandat i kyrkofullmäktige utökades minskade vi relativt. Mot bakgrund av att det
handlat om att starta ett helt nytt parti, måste resultatet betraktas som godkänt.
Utvecklingen var densamma över hela landet, på alla nivåer.
Trots den relativa minskningen har Borgerligt Alternativ fortsatt stort inflytande i Tyresö
församling med vice ordförande i kyrkoråd och AU, vice ordförande i
begravningsutskott, samt vice ordförande i kyrkofullmäktige.

Tack till partiföreningen!

Styrelsen för Borgerligt Alternativ i Tyreö vill på detta sätt framföra sitt mycket varma
tack till partiföreningen i Tyresö för det stöd som BorgA fått! Det har varit både i form
av personligt stöd, engagemang och i form av ekonomiskt stöd. Tyresömoderaternas
ledning har sannerligen följt partiledningens och förbundets rekommendation, vilket vi
är mycket tacksamma för!

Kyrkofullmäktige - uppdrag
Kyrkofullmäktige har 25 ledamöter varav sju ordinarie ledamöter för moderaterna.
Sammansättning per 2013-12-01:
Marianne Kronberg (gruppledare), Bengt Verlestam, Birgitta Soccorsi, Sven A.
Svennberg, Yvonne Ledel, Gunilla Hellgrem-Lovén, Magnus Billström, Lilian Edberg.
Ersättare: Rolf Lovén, Birgitta Verlestam, Sonja Gustafsson
Den moderata gruppen har haft regelbundna gruppmöten i anslutning till respektive organs möten.
Ordförande för kyrkofullmäktige: Sven A. Svennberg
Vice ordförande i kyrkorådet (styrelsen): Marianne Kronberg
Ordförande i kyrkogårdsnämnden: Arne Wilhelmsson
Viktiga händelser under 2013
De moderata ledamöterna har varit aktiva i utarbetande av ny verksamhetsplan och
budget för 2014. Viktiga frågor som moderaterna drivit och driver är att kyrkan ska
finnas för alla i livets olika skeden – ”från vaggan till graven”, en stärkning av
kyrkomusiken, satsningar på kommunikation och en långsiktigt stabil ekonomi.

Bollmoradalens kyrka med Café Himlagott

Byggnaderna i Bollmora har under året genomgått omfattande renovering med
långsiktig investering. En vägledning har varit att församlingshemmet ska göras mer
tillgängligt för människor i alla åldrar. Café Himlagott – i direkt anslutning till
lekparken – öppnar i början av 2014. Det kommer att drivas som ett socialt företag,
enligt moderaternas förslag. Nedre planet kommer att hyras ut långsiktigt, vilket
moderaterna drivit. Möteslokaler kommer också att korttidsuthyras i ökad omfattning.

Kulturcentrum

Moderaterna har också aktivt stött att Bollmoradalens kyrka ska kunna fungera som ett
kulturcentrum i Tyresö, med utställningar, konserter, föreläsningar mm.
Begravningsverksamheten
är en myndighetsutövning, ett åtagande att svara för all begravningsverksamhet i
Tyresö. På Tyresö begravningsplats har den nya anläggningen, som invigdes hösten
2012, färdigställts med plantering mm. Många nya gravar har tillkommit, och den
nya askgravlunden har rönt stor uppskattning.
Tyresö församling har fortfarande en av de lägsta begravningsavgifterna i Sverige.
Med stor beklagan noterar vi att riksdagen i enlighet med regeringens förslag beslutat
att begravnings-avgiften ska bli enhetlig över hela landet fr o m 2016. Det innebär i
realiteten att avgiften/ skatten höjs för samtliga skattebetalare med minst 10 öre, vilket
med stor sannolikhet kommer att medföra att fler begär utträde ur Svenska kyrkan.

Samarbete med kommunen
Församlingen har ett gott samarbete med kommunen och arbetar på olika sätt för att
vara en aktiv aktör i civilsamhället. Samarbetet har utvecklats och stärkts bland annat
inom det sociala området (sociala företag, barn till missbrukare mm), enskilda
förskolan, Pilgrimscentrum mm.
Tyresö januari 2014

Marianne Kronberg
gruppledare

Verksamhetsberättelse för MUF Tyresö 2013
Föregående årsmöte hölls den 1 mars i partilokalen på Vintervägen 3. Närvarade
gjorde ett 15-tal personer.
Föreningsstyrelsen
Vid föregående årsmöte valdes följande personer:

Ordförande:
Vice Ordförande:
Ledamöter
Ledamöter:

Li Björk
Mikael Danielsson
Charlotte Lundqvist
Maria Holmberger
Johannes Samuelsson
Robert Skölin

Årsmötesordförande: Erik Ottosson.
Valberedning
Till valberedning inför kommande årsmöte (2014) valdes Fredrik Saweståhl
(sammankallande) och Marin Tomic.
Revisorer
Till revisor för verksamhetsåret valdes Tommy Öhrström. Till ersättare valdes Mikael
Onegård.
Medlemmar
I slutet av föregående verksamhetsår (2014-01-04) fanns 33 medlemmar i MUF
Tyresö.

Styrelsens arbete

Möten

Under året har MUF Tyresö haft två 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 ett par 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.

Länsförbundsstämman

MUF Tyresö hade en ordinarie representant närvarande på Moderaternas
länsförbundsstämma under våren.

MUF Stockholms distriktsstämma

MUF Tyresö hade fyra representanter under MUF Stockholms distriktsstämma 2013.

Kampanj Tyresövallen

Partiet har under året anordnat kampanjer i samband med Tyresö FF:s hemmamatcher
på Tyresövallen. Vid ett av dessa tillfällen fanns en representant från MUF Tyresö med.

Sverigemötet

Styrelsen fanns genom ordförande och ledamot representerade på partiet
kommunalkonferens i mars 2013.

Arbetsstämman

Styrelsen fanns genom ordförande representerad på partiets arbetsstämma i
Norrköping i oktober.

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.
Under året har nomineringsprocessen inför 2014 års val pågått och MUF Tyresö finns
på valbar plats på partiets lista över representanter till kommunfullmäktige.
Tyresö 2014-03-06
För Styrelsen

Li Björk
Ordf. MUF Tyresö

Mikael Danielsson
Vice ordf. MUF Tyresö

