VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2014-2015
MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ

tyresom.se

Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisning för
verksamhetsåret 2014.
Årsmötet 2014
Tyresömoderaternas årsmöte hölls den 12 mars 2014 i partilokalen med närmare 50
deltagare. Erik Ottosson från Huddinge hanterade klubban på ett som vanligt
förtjänstfullt sätt.
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl presenterade kortfattat 5
politiska rapporter med förslag på hur vi fortsätter ta ansvar för utvecklingen i
Tyresö. Årsmötet hade även besök av Tyresös valcoach Pierre Marchesi som
tillsammans med föreningens valledare Erkki Vesa och Peter Odelvall gick igenom
kommande kampanjer
Styrelsen
Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande

Anki Svensson (omval)
Mikael Onegård (omval)

Ledamöter:

Christer Flodfält (omval)
Peter Odelvall (nyval)
Fredrik Saweståhl (omval)
Birgitta Verlestam (omval)
Erkki Vesa (omval)
Göran Sahlsten (nyval)
Dick Bengtson (nyval)

Vid årsmötet gjordes val även till följande uppdrag:
Revisor: Lilian Edberg
Ersättare: Sven A Svennberg
Valberedning: Andreas Jonsson (ordförande) Sonja Gustafson, Maria Holmberger
och Matilda Lundh
Ombud till länsförbundsstämman:
Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Mats Fält, Christer Flodfält
samt en vakant plats som MUF själva fyller
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Ersättare till länsförbundsstämman:
Mikael Onegård, Matilda Lundh, Ida Antonsson, Mats Fält, Christer Flodfält samt en
vakant plats som MUF själva fyller
Representant till Moderata Företagarrådet:
Peter Odelvall
Representant Medborgarskolan:
Marianne Kronberg med ersättare Lilian Edberg
Moderata Seniorer:
Berit Assarsson med ersättare Carl Thure Lindell
Moderatkvinnorna i Stockholms län:
Anki Svensson
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden.
Styrelsen har för att kunna arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt gjort följande
interna konstituering:







Sekreterare, Mikael Onegård
Kassör, Birgitta Verlestam
Medlemsansvarig, Christer Flodfält och Göran Sahlsten
Utbildningsledare, Fredrik Saweståhl
Valledare och kampanjledare, Erkki Vesa, Peter Odelvall och Dick Bengtson
Ansvarig utgivare Vi i Tyresö, Anki Svensson

Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 282, det är 51 fler än vid utgången
av 2013, varav 90 är medlemmar i MUF.
Kampanjer
14 februari
17 februari
23 februari
8 mars
10-11 mars
31 mars
2 april
27 april
24 maj

Alla hjärtans dags kampanj
Dörrknackning
Petterboda
Internationella kvinnodagen
Dörrknackning
Dörrknackning
Dörrknackning
Fotbollskampanj
Medeltidsdagarna
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25 maj
6 juni
14 juni
9 juli
19 juli
26 juli
1 augusti
17 augusti
6 september
5-25 maj

Mors dags kampanj
Nationaldagsfirande
Hanviken SK firar 70 år
Flygbladsutdelning i Lindalen
Badstrandskampanj
Badstrandskampanj
Torgkampanj Tyresö Centrum
Flygbladsutdelning vid Prästängarna
Tyresöfestivalen
Europavalskampanj

Under perioden genomfördes kampanjaktiviteter i stort sett varje dag i form av
torgkampanj, dörrknackning och flygbladsutdelningar. Moderaterna deltog även på
Medeltidsdagarna vid Prinsvillan
18 augusti14 september

Riksdagsvalskampanj

Under perioden genomfördes kampanjaktiviteter på olika platser dagligen i form av
dörrknackning, torgkampanjer, Petterboda, frukostkampanjer och
flygbladsutdelning.
4 oktober

Tackkampanj i Tyresö centrum

Valresultat – Kommunalvalet
Tyresömoderaternas valresultat landade på 35 procent, vilket betyder att
Tyresömoderaterna fick fler röster i kommunvalet än i riksdagsvalet, och att vi
fortsätter i majoritet. 35 procent är det 13:e bästa resultatet för Moderaterna i hela
Sverige och det 7:e bästa av alla kommunerna i Stockholms län. Det visar återigen
att Tyresö är en stark moderatkommun. Tyresömoderaterna backade en del men
tappar klart mindre än i många andra kommuner och jämfört med
riksdagssiffrorna. Det är genom samtal och möten med Tyresöbor som vi klarat att
nå fram till detta goda resultat.
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 där vi samlades för att umgås, fika och lyssna på de
skönsjungande Chevaliers.
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Moderaternas årliga rikskonferens, Sverigemötet hölls i Göteborg den 4-5 april 2014.
Deltog gjorde Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Dick Bengtson,
Erkki Vesa och Peter Odelvall.
Tyresömoderaterna medverkade traditionsenligt på Tyresöfestivalen som gick av
stapeln den 7 september. På plats fanns föreningar, organisationer, partier,
marknadsstånd, information om byggen och nya bostäder och ett gäng artister och
aktiviteter.
Den 16 augusti bjöd Moderaterna in alliansföreträdare till en valupptakt i
partilokalen.
Under året har Fredrik Saweståhl, Anki Svensson och Andreas Jonsson deltagit i
Moderaterna i Stockholms läns kommunalrådsgrupp.
Fredrik Saweståhl, Anki Svensson och Andreas Jonsson deltog på den nationella
rådskonferensen
Fredrik Saweståhl är ledamot i länsförbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms
län
Medlemsaktiviteter
En viktig del av vår verksamhet lokalt handlar om att bjuda in våra medlemmar
trevliga aktiviteter med jämna mellanrum för att stärka engagemanget i Moderaterna.
I oktober 2013 startade arbetet med att ta fram det lokala valprogrammet för
Tyresömoderaterna. Alla medlemmar inbjöds till att medverka i någon av de fem
arbetsgrupper och en bit över 30 medlemmar deltog i arbetet. Resultatet av arbetet
presenterades och fastställdes på ett medlemsmöte den 20 mars 2014 och inbjuden
talare vid det mötet var Gunnar Hökmark.
Tyresömoderaterna ordnade valvaka den 14 september i partilokalen, det bjöds på
god mat och dryck.
Det årliga glöggminglet gick av stapeln den 10 december.
Kansliet
Kansliet hanterar frågor som inkommer från allmänheten, men också
medlemsfrågor, föreningsarkiv, lokal samt kontakten med länsförbundet och andra
externa aktörer och samarbetspartners. Kansliet ligger som en arvodering under
styrelsen och har under året skötts av Mikael Onegård.
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Information och hemsidan
Styrelsen lanserade en ny kampanjwebb inför valet, för att underlätta för alla
medlemmar att kunna anmäla sig och delta i kampanjerna under valrörelsen.
Föreningen lanserade under året en ny responsiv hemsida, som tillåter layouten att
förändras beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning som besökaren
har. Detta tillsammans med en renare layout och enklare navigering hoppas
styrelsen kommer förenkla för personer att hitta information på hemsidan.
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 med de senaste nyheterna om Tyresö.
Lokalpolitiska frågor
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av den moderata
kommunfullmäktigegruppen hänvisas till gruppens egen verksamhetsberättelse.
MUF
För redovisningen 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

Tyresö 2015-02-24

Anki Svensson
Ordförande

Mikael Onegård
Vice ordförande
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BILAGA 1
Verksamhetsberättelse Moderata
kommunfullmäktigegruppen
KF-gruppen består av ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige (KF).
Under valåret 2014 bestod gruppen av 21 ordinarie och 11 ersättare t o m
september. Efter valet har gruppen minskat något till 18 ordinarie och 9 ersättare.
Gruppens huvuduppgift är att genomföra föreningens politik i Tyresö.
Gruppmöten
Till gruppmötena kallas ledamöter och ersättare. Mötena är även öppna för alla
intresserade medlemmar. Syftet med dessa möten är:






att hålla gruppmedlemmarna uppdaterade med vad som är aktuellt i de olika
lokala politiska organen
att diskutera och besluta om partiets ställningstagande i vissa aktuella frågor
att genom de olika fördjupningar som finns på agendan, fortbilda och
kompetensutveckla gruppen
att säkerställa en fulltalig bemanning inför kommande möten i KF
genomföra val till olika politiska organ

Under året har 12 protokollförda möten genomförts. Det faktum att 2014 var ett
”supervalår” präglade självklart valet av fördjupningsämnen för gruppen. Rubrikerna
var:













Presentation av regional opinionsundersökning
Kommunens nya e-tjänster
Tyresö Bostäders arbete och vision
Valåret 2014 – kommande kampanjer, dörrknackning, opinionsläget
Kommunplanen 2015-2018
Hot och våld mot politiker
Kampanjplan – sista månaden innan valet
Vad händer efter valet
Valresultatet och dess konsekvenser
Presentation av ny socialchef/socialförvaltningens arbete
Utvärdering valrörelsen
Utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum
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Gruppstyrelse
Under mandatperioden 2011-2014 bestod gruppstyrelsen av följande personer
Andreas Jonsson, Ordförande, Dick Bengtson Vice ordförande, Anki Svensson
Sekreterare och Fredrik Saweståhl adjungerade KSO.
Efter valet valde den nya kommunfullmäktigegruppen att inte välja någon
gruppstyrelse. Enligt arbetsordningen valdes därför endast gruppledare,
vicegruppledare och sekreterare.
Dick Bengtson Gruppledare, Andreas Jonsson Vice gruppledare och Anki Svensson
Sekreterare valdes dock att leda gruppens arbete samt notera beslut.
Ledamöter och ersättare under 2014
För perioden fram till september 2014:
Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Hans Lindberg, Andreas Jonsson, Dick
Bengtson, Matilda Lundh, Mikael Onegård, Ida Antonsson, Mats Fält, Christer
Flodfält, Erkki Vesa, Marianne Kronberg, Gerd Dufberg, Lotta Stjernfeldt, Lilian
Edberg, Sven A Svennberg, Jenny Jonsson, Martin Johem, Gunilla Dahlberg,
Susanne Sohlberg, Gunilla Hellgren, Helena Bergman, Sonja Gustafson, Peter
Odelvall, Johan Engström, Doris Letendrine Larsson, Thomas Halvarsson, Rolf
Lovén, Carl-Thure Lindell, Mikael Danielsson, Mikael Borgström, Yvonne Ledel, Arne
Wilhelmsson, Veronica Stafbom.
För perioden från september 2014 och framåt:
Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Matilda Lundh, Dick
Bengtson, Ida Antonsson, Annika Henningsson, Erkki Vesa, Jenny Jonsson, Peter
Odelvall, Christer Flodfält, Lotta Stjernfeldt, Mats Fält, Mikael Onegård, Sonja
Gustafson, Caroline de Wendel, Peter Freij, Karin Sandberg (avgick oktober 2014),
Ulrika Roselius, Thomas Halvarsson, Lilian Edberg, Olle Karlström, Gerd Dufberg,
Sven A Svennberg (avgick december 2014), Klas Torstensson, Erik Olm, Gunilla
Johansson, Jesper Lithman.

Tyresö 2015-02-24

Andreas Jonsson
Gruppledare t.o.m. september 2014

Dick Bengtson
Gruppledare från september 2014
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BILAGA 2
Verksamhetsberättelse Moderata ungdomsförbundet i
Tyresö
Föregående årsmöte hölls den 7 mars i partilokalen på Vintervägen 3. Närvarade
gjorde ett 20-tal personer.
Föreningsstyrelsen
Vid föregående årsmöte valdes följande personer:
Ordförande:
Fredrik Bergkuist
Vice Ordförande:
Alice Arleij
Ledamöter:
Maria Holmberger
Li Björk

Årsmötesordförande: Sofia Fölster
Valberedning
Årsmötet valde Charlotte Lundqvist (sammankallande) och Marin Tomic.
Revisorer
Till revisor för verksamhetsåret valdes Tommy Öhrström. Mikael Danielsson valdes
till revisorssuppleant.
Medlemmar
I slutet av föregående verksamhetsår fanns 93 medlemmar i MUF Tyresö, vilket är
en 100% ökning från föregående år.
Styrelsens arbete
Möten
Under året har MUF Tyresö haft 2 protokollförda styrelsemöten. Istället för formella
möten har föreningen valt en modell där styrelsen endast träffats formellt vid 2
tillfällen och däremellan har informella medlemsmöten genomförts.
Kampanjer
MUF Tyresö har haft tre kampanjer på Tyresö Gymnasium under verksamhetsåret.
Under dessa kampanjer värvades nya medlemmar till föreningen. Tyresö
Gymnasium tillämpar fortfarande ett system där de politiska partierna enbart får
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bedriva kampanj på skolan under ett på förhand bestämt datum per termin. Under
valåret genomfördes också en debatt mellan alla riksdagspartier i skolans regi.
1 maj genomförde föreningen en kampanj i samband med majfirande medborgare i
Tyresö centrum. Valrörelsen blev mycket intensiv och många medlemmar
engagerade sig.
Filmkvällar
MUF Tyresö har under året arrangerat en filmkväll i partilokalen. Filmen hade ett
politiskt budskap och vi har fört diskussion kring ämnena efter filmens slut.
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. Föreningens ordförande har under året suttit i kommunstyrelsens
demokratiberedning som ersättare.
Lokalen
Under året har styrelsen satsat mycket tid och pengar på att iordningställa lokalen
med en mysig soffa, belysning samt en ny tv, för bättre filmkvällar.

Tyresö 2014-02-02

Fredrik Bergkuist
Ordförande

Alice Arleij
Vice ordförande
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