V er k s a m h et s b er ä t t els e 2015
Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisning för
verksamhetsåret 2015.
År s m öt et 2015
Tyresömoderaternas årsmöte hölls den 3 mars 2015 i partilokalen. Det var fullt
av intresserade medlemmar i alla åldrar och det bjöds på mingel, diskussioner,
årsmötesformalia och tal av vår partisekreterare Tomas Tobé. Det formella mötet
leddes av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl.
St y r els en
Vid årsmötet 2015 valdes följande styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande:

Anki Svensson (omval)
Mikael Onegård (omval)

Ledamöter:

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

Vid årsmötet genomfördes val även till följande uppdrag:
Revisor: Lilian Edberg
Ersättare: Sven A Svennberg
Valberedning: Andreas Jonsson (ordförande), Sonja Gustafson och Matilda
Lundh, samt en plats som MUF själva tillsätter.
Ombud till länsförbundsstämman:
Årsmötet beslutade att välja valberedningens förslag Anki Svensson, Andreas
Jonsson, Matilda Lundh, Dick Bengtson, Ida Antonsson till ombud samt en vakant
plats MUF själva fyller.
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Ersättare till länsförbundsstämman:
Årsmötet beslutade att välja valberedningens förslag Annika Henningsson, Erkki
Vesa, Jenny Jonsson, Peter Odelvall, Christer Flodfält, Liselotte Stjernfeldt, Mats
Fält, Sonja Gustafson till ersättare samt en vakant plats MUF själva fyller.
Studieförbundet Medborgarskolan:
Årsmötet beslutade att välja Lilian Edberg till ombud samt Hampus Degramo till
ersättare för Studieförbundet Medborgarskolan.
Moderata företagarrådet:
Årsmötet beslutade att välja Peter Odelvall till ledamot för Moderata
företagarrådet i Stockholms län, samt Dick Bengtson till ersättare.
Moderata Seniorer:
Årsmötet beslutade att välja Berit Assarsson till ledamot och Marianne Broberg till
ersättare för Moderata Seniorer i Stockholms län. Berit Assarsson valdes sedan till
vice ordförande för Moderata Seniorer i Stockholms län.
Moderatkvinnorna i Stockholms län:
Årsmötet beslutade att välja Anki Svensson som representant för Tyresö till
Moderatkvinnorna i Stockholms län. Vid årsmötet för Moderatkvinnorna i
Stockholms län valdes Anki Svensson sedan in som ledamot i Styrelsen.
St y r els en s a r b et e
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet haft 9 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, Dick Bengtson
Utbildningsledare, Fredrik Saweståhl
Valledare och kampanjledare, Erkki Vesa, Peter Odelvall och Hampus
Degramo
Ansvarig utgivare Vi i Tyresö, Anki Svensson

Med lem m a r
Föreningens medlemstal var vid årets utgång 291 stycken vilket var en ökning på
30 medlemmar jämfört med utgången av 2014. Av samtliga medlemmar var
125 medlemmar i MUF.
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Ak t iv it et er o ch h ä n d els er
Sveriges nationaldag 6 juni är något 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, fika och lyssna på det
skönsjungande Chevaliers.
Tyresömoderaterna medverkade enligt tradition på Tyresöfestivalen som gick av
stapeln den 5 september. På plats fanns föreningar, organisationer, partier,
marknadsstånd, information om byggen och nya bostäder i kommunen och ett
gäng artister och aktiviteter. Under Tyresöfestivalen 2015 invigdes också vår
vackra stadspark med tal av Fredrik Saweståhl.
En viktig del av vår verksamhet lokalt handlar om att erbjuda våra medlemmar
trevliga aktiviteter med jämna mellanrum för att stärka engagemanget i
Moderaterna. Medlemmarna har under året bjudits in till en rad aktiviteter.
10/3:

21/3:
20/4:
6/6:
12/6:
30/8:

16/11:
9/12:

Medlemsmöte om multihus för kultur och utbildning. Medlemsmötet
gästades av flera ledande tjänstemän i kommunen som berättade om
projektet
Talarutbildning för aktiva förtroendevalda med Mikael T Eriksson,
kommunalråd i Sundbyberg, som utbildare
Politikutvecklingskväll i Huddinge med Moderaterna på Södertörn
Nationaldagsfirande på Notholmen
Sill och grill
Valanalys 2014 – arbetet med valanalysen efter valet 2014
presenterades och diskuterades med intresserade medlemmar.
Analysarbetet leddes av Dick Bengtson.
Talarkväll med riksdagsledamot Niklas Wykman som Moderaternas
skattepolitiske talesperson.
Julglögg

Den 10 januari höll Moderaterna en extra partistämma för att välja ny
partiledare efter Fredrik Reinfeldt. Stämman valde enhälligt Anna Kinberg Batra.
Fredrik Saweståhl medverkade som ombud för Moderaterna i Stockholms län och
dessutom medverkade Anki Svensson som ersättare. Dagen innan extrastämman
hölls avtackning av vår avgående partiledare Fredrik Reinfeldt i riksdagen. Anki
Svensson och Fredrik Saweståhl överlämnade avtackningsgåvor från
Moderaterna i Tyresö.
I samband med extrastämman tillsatte partistyrelsen sex politikutvecklingsgrupper
med uppdrag att utveckla partiets politik. Fredrik Saweståhl valdes ut att ingå i en
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av grupperna som fick i uppdrag att jobba med frågor om jämställdhet,
mångfald, öppenhet och en modern och flexibel arbetsmarknad.
Den 24 januari arrangerade Moderaterna i Stockholms stad och län en
Kommunstyrelsekonferens i Nacka för ledamöter och ersättare i alla
kommunstyrelser i länet. Från Tyresö deltog flera ledamöter och ersättare.
Den 7 mars 2015 arrangerade Moderaterna Sverigedagen. Över 1000
moderater samlades på Kistamässan för att diskutera den pågående
politikutvecklingen i Moderaterna. Under dagen hölls tal av partiordförande
Anna Kinberg Batra och partisekreterare Tomas Tobé. De sex
politikutvecklingsgrupperna höll runda-bordssamtal med alla deltagare i flera
omgångar under dagen. Mötet var ett av Moderaternas största möten under året.
Det var intressanta och viktiga samtal om hur vi kan utveckla vår politik för att
bättre möta de utmaningar Sverige står inför. Från Tyresö medverkade ett antal
förtroendevalda
I maj avslutade Anki Svensson sin ledarskapsutbildning MKF Aktion, en
landsomfattande utbildning för kvinnor med förtroendeuppdrag för Moderaterna.
Utbildningen avslutades med en 5 dagars resa till Bryssel med bland annat besök
i EU parlamentet.
Vårens Södertörnsmingel anordnades av Haningemoderaterna på Årsta slott den
22 maj och från Tyresö medverkade ett antal medlemmar ur föreningsstyrelsen
och MUF-styrelsen.
Den 30 maj hölls förbundsstämma för Stockholms län i Essinge konferenscenter i
Stockholm. Anki Svensson, Andreas Jonsson, Dick Bengtson, Christer Flodfält och
Wilmer Roslund deltog. Fredrik Saweståhl deltog för som ombud i egenskap av
ledamot i länsförbundsstyrelsen. Vid stämman valdes Fredrik Saweståhl till ny 2:e
vice förbundsordförande i länsförbundet.
Moderaternas nationella rådskonferens gick av stapeln den 23 september i
Riksdagens lokaler.
Den 15-18 oktober samlades cirka 1000 moderater i Karlstad för att delta i
Moderaternas partistämma. Partistämman är det högsta beslutande organet och
här deltar företrädare för partiet runt om i Sverige och beslutar om partiets linje i
viktiga frågor. Fredrik Saweståhl deltog som ombud för Stockholms län och Anki
Svensson deltog som ersättare. Fredrik Saweståhl blev invald i partistyrelsen som
självskriven ledamot i sin egenskap av förbundsordförande för Öppna
Moderater.
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Under året har Fredrik Saweståhl, Anki Svensson och Andreas Jonsson deltagit i
Moderaterna i Stockholms läns kommunalrådsmöten.
K a m p a n jer
14 februari
25 april
9 maj
27 maj
28 maj
31 maj
6 juni

Alla-hjärtans-dag-kampanj i Tyresö centrum
Kampanj Petterboda
Kampanj vid Petterboda
Dörrknackning Fornudden
Dörrknackning Fornudden
Morsdagskampanj
Nationaldagsfirande Notholmen

5 september
19 september
27 september

Tyresöfestivalen
Kampanj vid Alby
Kampanj vid Petterboda

13 oktober
26 oktober
27 oktober
5 november
8 november

Dörrknackning Lindalen
Dörrknackning Lindalen
Höstkampanj Alléplan
Dörrknackning Lindalen
Farsdagskampanj

In f or m a t ion och h em s id a n
Föreningen har under året med ojämna mellanrum sänt ut digitala nyhetsbrev
med information om den politiska utvecklingen och om möten, utbildningar,
kampanjer mm. Information om Moderaterna i Tyresö vår politik, våra kampanjer
och våra aktiviteter uppdateras kontinuerligt på vår hemsida www.tyresom.se.
Under 2015 lanserades Tyresöbladet, med information om vår politik, bladet
skickas ut till samtliga hushåll i Tyresö två gånger om året. Teman 2015-års
nummer var först skola och sedan Kultur- och Fritid och Valfrihet.
Moderaterna i Tyresö har också en sida på Facebook som uppdateras
kontinuerligt med information vår politik och våra kampanjer. Sidan hade 843
följare den 31/12.
V i i Ty r es ö
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.
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L ok a lp olit is k a f r å g or
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av den moderata
kommunfullmäktigegruppen hänvisas till gruppens egen verksamhetsberättelse.
MUF
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av Moderata
Ungdomsförbundet i Tyresö hänvisas till dess egen verksamhetsberättelse.
Ek on om i
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.
P er s on a l
Robert Skölin och Mikael Onegård bemannar det politiska kansliet på Tyresö
kommun på totalt 1,75 tjänster.
Från styrelsen har Mikael Onegård varit arvoderad för att hantera viss
administration rörande partiet samt Birgitta Verlestam i egenskap av kassör.
Slu t or d
Styrelsen vill tacka medlemmar och andra engagerade för stödet under året.
St y r els en f ö r es lå r å r s m öt et
att lägga 2015 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt
att godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning.

Tyresö den 29 februari 2016.

Anki Svensson

Mikael Onegård

Birgitta Verlestam

Fredrik Saweståhl

Dick Bengtson

Christer Flodfält

Hampus Degramo

Erkki Vesa

Peter Odelvall

Fredrik Bergkuist
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