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Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisningen för
verksamhetsåret 2016.

Årsmötet 2016
Moderaterna i Tyresö höll årsmöte 2015 den 14 mars. Årsmötet lockade många
medlemmar och blev årets mest välbesökta aktivitet i föreningen. Glädjande kom
det också nya medlemmar till mötet. Riksdagsledamot Johan Forssell var på besök
och talade om Moderaternas migrationspolitik. Under årsmötet kunde vi se tillbaka
på ett 2015 där antalet medlemmar gått ner något men fler medlemmar engagerat
sig mer aktivt och vi som parti fortsatt jobba hårt med att utveckla Tyresö. Årsmötet
leddes tryggt och säkert av riksdagsledamot Erik Ottosson. Ny styrelse med Anki
Svensson i spetsen valdes enligt följande:

Ordförande:

Anki Svensson

(omval)

Vice ordförande:

Mikael Onegård

(omval)

Ledamöter:

Dick Bengtsson

(omval)

Peter Odelvall

(omval)

Fredrik Saweståhl

(omval)

Birgitta Verlestam

(omval)

Erkki Vesa

(omval)

Hampus Degramo

(nyval)

Carina Freij

(nyval)

I styrelsen har MUF- representanten Fredrik Bergquist ingått som självskriven
ledamot.

Vid årsmötet gjordes val även till följande uppdrag:
Revisor:

Lilian Edberg

Ersättare:

Sven A Svennberg

Valberedning:

Andreas Jonsson (ordförande) Sonja Gustafsson, Matilda
Lund och Fredrik Bergquist (MUF).

Ombud till förbundsstämmor:

Anki Svensson, Andreas Jonsson, Matilda
Lundh, Dick Bengtson, Ida Antonsson samt
Fredrik Bergkuist (MUF)

Ersättare till förbundsstämmor:
Jonsson,

Annika Henningsson, Erkki Vesa, Jenny
Peter Odelvall, Christer Flodfält, Liselotte
Stjernfeldt, Mats Fält, Sonja Gustafson samt
Wilmer Roslund (MUF)

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. För att arbeta så
effektivt som möjligt har styrelsen konstituerat enligt följande:

Sekreterare:

Mikael Onegård

Kassör:

Birgitta Verlestam

Medlemsansvarig:

Peter Freij

Utbildningsledare:

Fredrik Saweståhl

Val- och kampanjledare:
Degramo

Peter Odelvall, Erkki Vesa och Hampus

Ansvarig utgivare Vi i Tyresö:

Anki Svensson

Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 285 (291), varav MUF utgjorde 95.

Kampanjer
För Tyresömoderaterna är det oerhört viktigt att vi är ute och träffar invånarna även
mellanvalsåren och därför har föreningen under året genomfört följande kampanjer:
24 januari kampanj i Alby
14 februari Alla hjärtansdag kampanj
20 februari Kampanj i samband med Drevviksrännet
8 mars Internationella kvinnodagen
17 april Kampanj vid Petterboda

20 april dörrknackning
23 april Kampanj vid Petterboda
29 april Morgonkampanj vid bussterminalen
29 maj Mors dags kampanj
6 juni Nationaldagsfirande på Notholmen
21 juni Invigning strandbadet
14 augusti kampanj Alby
28 augusti dörrknackning
3 september Tyresöfestivalen
22 oktober kampanj vid Petterboda
30 oktober dörrknackning
13 november Fars dag kampanj

Medlemsaktiviteter
En viktig del av vår verksamhet lokalt handlar om att bjuda in våra medlemmar till
trevliga aktiviteter med jämna mellanrum för att stärka engagemanget i
Tyresömoderaterna.
Nationaldagen firades på Notholmen, 6 juni, tillsammans med sjönsjungande
Chevaliers, ett mycket uppskattat evenemang även detta år.
Ett nytt inslag i våra återkommande medlemsaktiviteter är ”Sill och grill” som gick av
stapeln den 17 juni. Det blev en fantastiskt trevlig sommaravslutning som lockade
många medlemmar.
Hur lyckas vi få ut vårt politiska budskap i sociala medier var ämnet den 2 november
då Delmon Haffo gästade oss.
För att markera att vi passerat halvvägs in i mandatperioden arrangerade vi en
Halvtidskonferens den 19 november i kommunhuset med efterföljande trevlig
middag i M-lokalen. Vi samlades för att följa upp de löften vi gav Tyresöborna i valet
2014, diskutera framtidsutmaningar och enas om förslag och en inriktning som
förverkligar vår vision om Tyresö som den attraktivaste kommunen i
Stockholmsregionen att bo, leva och verka i.
Årets julglögg gick av stapeln den 1 december. Sjukvårdslandstingsrådet Marie
Ljungberg Schött gästade oss och berättade om Nya Karolinska sjukhuset och
framtidens sjukvård.
Vid två tillfällen under året har nya medlemmar bjudits in till nymedlemsträffar – fika
med KSO. Där Fredrik Saweståhl och Anki Svensson medverkat och träffat de som
vill engagera sig.

Övriga aktiviteter
Lördagen den 15 oktober träffades moderater från Stockholms län till ett
halvtidkonvent på Kistamässan. Länets och stadens politikutvecklingsarbete
Stockholmsresan stod i fokus. De fem arbetsgrupper som jobbar presenterade sina
delrapporter som diskuterades med deltagarna under dagen. Vår partiledare Anna
Kinberg Batra höll tal. Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Mats Fält, Dick Bengtson,
Hampus Degramo och Sonja Gustafson deltog från Tyresö.
Sverigemötet gick av stapeln den 20-21 maj på Malmömässan, deltog från Tyresö
gjorde Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Peter Odelvall, Peter Freij, Dick Bengtson,
Mats Fält och Hampus Degramo.
Peter Odelvall, Erkki Vesa och Hampus Degramo deltog i förbundets
valledarkonferens 25-26 november.
Anki Svensson deltog på Medborgarskolans förbundsstämma den 28 augusti.
Under året har Fredrik Saweståhl, Anki Svensson och Andreas Jonsson deltagit i
Moderaterna i Stockholms kommunalrådsgrupp.
Anki Svensson Tyresömoderaterna och Samuel Gunnarsson för MUF-Tyresö deltog
på förbundsrådet den 28 september där bland annat valfondens storlek i länet
fastställdes. Fredrik Saweståhl medverkade från länsförbundsstyrelsen.
Fredrik Saweståhl är ledamot i partistyrelsen för Moderaterna och 2:e vice
förbundsordförande i Moderaterna Stockholms län. Anki Svensson är ledamot i
Moderatkvinnorna i Stockholms län. Berit Assarsson är vice ordförande i Moderata
Seniorer i Stockholms län.

Utbildningsverksamhet
Under hösten har utbildningen ”Förtroendevald 2018” planerats för uppstart under
januari 2017. Utbildningen vänder sig till Tyresöbor i alla åldrar som delar
Moderaternas värderingar och som kan tänka sig att kandidera för oss i valet 2018.
Information om utbildningen har skett genom utskick av vykort samt annonsering i
sociala medier och på Vi i Tyresö. Intresset har varit stort och totalt 42 personer har
anmält sig till utbildningen.
Medlemmar från Tyresö har vid tillfällen också deltagit i utbildningar som
Moderaterna i länet ordnat under året.

Information
Facebook
Moderaternas facebook-sida (facebook.com/tyresom) har 964 gilla-markeringar per
den 31 dec 2016.

Twitter
Moderaternas Twitter-konto (twitter.com/moderaternatyre) har 65 följare.
Tyresöbladet
Tyresöbladet går ut till alla hushåll i kommunen två gånger per år (upplaga 21000 ex)
och finns tillgänglig under tyresom.se/bladet.
Vi i Tyresö
Vi i Tyresö är en nyhetstidning som ägs och drivs av Moderaterna i Tyresö.
Tidningen är numera en webbtidning som via Facebook och andra kanaler når en
stor del av Tyresöborna med information från moderaterna och alliansen samt andra
ickepolitiska nyheter. Vi i Tyresö har en facebook-sida som vid årsskiftet gillades av
över 3000 personer.
Lokalpolitiska frågor
De lokalpolitiska frågorna har främst bevakats genom de moderata ledamöterna i
kommunfullmäktige och nämnderna. För redovisning av den verksamhet som
bedrivits 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.

Personal
Robert Skölin och Mikael Onegård har under året varit anställd som politiska
sekreterare av Tyresö kommun för att assistera moderata
kommunfullmäktigegruppen och moderata kommunstyrelsegruppen, partiföreningen
samt politiskt stöd till kommunalråden Fredrik Saweståhl och Ann-Christin
Svensson.

Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmar och andra engagerade för stödet under året.

