Flensbygdens Moderater
ÅRSMÖTESHANDLINGAR
2015-03-24

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Flensbygdens moderater får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014.
Organisationsnummer: 802459-8982.
Årsmötet 2014 avhölls den 17 mars 2014 på församlingshemmet i Flen, i anslutning till årsmötet höll Erik
Bengtzboe (dåvarande förbundsordförande för MUF och riksdagskandidat) ett anförande.

Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet 2012 valdes följande styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Emma Dahlin
Thomas Norander
Therese Palm – kassör tillika M-kvinnornas representant
Katarina Lagerstedt
Lisbeth Brevig
Gunnar Widell
Susanne Sundelius
Jessica Källström
Walburga Habsburg Douglas
Styrelsens har ingen MUF-representant

Övriga förtroendeposter
Vid årsmötet valdes även till följande uppdrag:
Revisor
Revisorssuppleant

Tomas Andersson
Rainer Trübenbach

Valberedning

Lotta Finstorp (sammankallande)
Mohammed Mansour

Som en följd av valresultatet 2014 har följande valts att företräda moderaterna i Flen på nedanstående uppdrag:
Kommunfullmäktige: Thomas Norander, Katarina Lagerstedt, Lotta Finstorp, Lisbeth Brevig, Therese Palm och
Emma Dahlin. Samt ersättare, Sven-Gunnar Johansson, Tomas Andersson och Sirka Määenpä
Kommunstyrelsen: Thomas Norander och Katarina Lagerstedt samt ersättare Sven-Gunnar Johansson och Emma
Dahlin
Samhällsbyggnadsnämnden: 1:e vice ordförande Sven-Gunnar Johansson samt ersättare Tomas Andersson
Socialnämnden: 1:e vice ordförande Emma Dahlin samt ersättare Sirkka Määenpä
Barn- och utbildningsnämnden: 1:e vice ordförande Katarina Lagerstedt samt ersättare Ulla Lindström
Val- tillika jävsnämnd: 1:e vice ordförande Rainer Trübenbach samt ersättare Katarina Lagerstedt

Ansvarsområde
Partiföreningens uppgift är att bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna människor som
medlemmar och väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhälls-syn.
Partiföreningens verksamhet leds av en styrelse vars arbete åligger leda partiets politiska och organisatoriska
verksamhet, förbereda nominering till kommunalval, verka för att medlemmarna informeras, hålla fortlöpande
kontakt med förbundsstyrelsen och partiets tjänstemän, samverka med Moderatkvinnorna och MUFs lokala
organisation, verka för rekrytering av nya medlemmar, verka för medlemmars utbildning i politiska och
organisatoriska frågor, handha partiföreningens ekonomi samt tillse att personuppgifterna i medlemsregistret
hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.
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Sammanträden
Styrelsen har haft tretton (13) protokollförda sammanträden, vilket skiljer sig från tidigare år men då det varit
valår för både EU och riksdagen är förklarliga. Därutöver återkommande kontakter via e-post.

Medlemmar

Medlemsantalet vid årets slut var 116 stycken, vilket betyder en liten ökning från föregående år. Under 2014 gick
sammanlagt 3 nya medlemmar med i föreningen. Ökningen är något klen med tanke på att det 2014 varit valår.
Information från centralt håll har i lämplig omfattning skickats vidare till medlemmarna.

Föreningens genomförda verksamhet

Nedan presenteras de olika aktiviteter som föreningen har arrangerat, kampanjer som genomförts samt större
möten där vi varit representerad under verksamhetsåret. Verksamhetsåret 2014 har framför allt präglats av
kampanjarbete inför valet till EU-parlamentet i maj samt kommunal-, landstings- och riksdagsvalet i september.

Lönelördagar
Förslaget kom från styrelsen att starta lönelördag-kampanjer, vilket innebär att första lördagen efter löning varje
månad kampanja på torget i Flen. Dels för att vara synliga och gå ut med vårt budskap men också dels för att
kunna svara på medborgarnas frågor och samla in synpunkter. Vi har haft lönelördagskampanjer vid följande
tillfällen: 26 april, 24 maj samt 30 augusti.

Medlemsbrev
Två medlemsbrev har skickat till föreningens medlemmar för information om evenemang, kampanjer och
inbjudningar. Separata kallelser och inbjudningar har också skickats ut under verksamhetsåret framför allt i
samband med valen.

EP-kampanj
Kampanj inför EP-valet i maj hölls framförallt den sista veckan – den så kallade ”spurtveckan”. Föreningen stod
för affischering, planering för ett ministerbesök samt dörrknackning i utvalda områden, dock på grund av lågt
deltagande genomfördes inga fler större kampanjinsatser.

Valrörelse
Styrelsens arbete har varit mycket fokuserat mot valet den 14 september 2014. Vårt mål var att öka
moderaternas inflytande och göra vårt bästa val någonsin. Föreningen bedrev därutöver en omfattande
valrörelse. En separat lokal valutvärdering har gjorts av styrelsen som komplement till den valanalys som
förbundet har gjort. Vi hade en gedigen kampanjrörelse med ånga aktiviteter ganska gott deltagande.
Summering av valrörelsen: 438 sammanlagda kampanjtimmar, 3038 stycken registrerade samtal, några av de
aktiviteter vi genomförde: 2 Stort utskick, 2 ministerbesök, 3 M-bulanskampanjer, 3 Tågkampanjer, 10
Torgmöten, 200 Knackade dörrar, material i brevlådor i samtliga orter, debatter och insändare. Valrörelsen
startades upp och avslutades med valupptakt respektive valvaka, båda två arrangerade på församlingshemmet i
Flen med förtäring, samtliga medlemmar var inbjudna.

Förbundets utbildningar
Förbundet arrangerar en hel del utbildningar under året med olika teman från gång till gång, flera medlemmar
har under året deltagit i dessa.

Fullmäktigegruppens sammanträden
Kommunfullmäktigegruppen har under året haft sammanträden inför varje kommunstyrelse. Gruppmötena, har
i första hand riktat sig till de moderater som sitter i kommunfullmäktige men också varit öppna för medlemmar i
Flensbygdens Moderater att delta i. Gruppen har beslutat om aktuella, kommunala frågor, informerats om
aktualiteter i kommunen, fört överläggningar av mer långsiktig och strategisk karaktär.
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Sverigemöte
Årets Sverigemöte äger rum den 4 – 5 maj i Göteborg. Drygt 2000 moderater samlades under två dagar för att
syssla med politikutveckling. Flensbygdens Moderater hade två representanter på plats.

Julavslutning
I december beslutade styrelsen att bjuda in samtliga medlemmar för julbord och avslutning av valåret. En
kortare presentation gjordes av den lokala valanalys styrelsen påbörjat samt de då beslutade val i
kommunfullmäktige. Bra uppslutning och mingel på träffen.

Arbetsgrupper

Under verksamhets året har tre arbetsgrupper startats och påbörjat arbete.

Valgrupp
Styrelsen för Flensbygdens Moderater tillsatta under början av 2014 en arbetsgrupp för att starta upp arbetet
med och påbörja planeringen av valrörelsens struktur och tillvägagångssätt, gruppen bestod av tre ledamöter
från styrelsen och vid behov har det kallats in flera personer i arbetet, gruppen har träffats kontinuerligt
under året.

Valutvärderingsgrupp
En arbetsgrupp som tillsattes efter valt för att göra en lokal valanalys av arbetet med och kring valet 2014.
Arbetsgruppen har bestått av Emma Dahlin, Katarina Lagerstedt och Jessika Källström. Moderaterna i
Södermanland gör efter valet en utvärdering regionalt, styrelsen för Flensbygdens Moderater ansåg att det
skulle vara intressant att också göra en lokal valutvärdering både av valresultatet för moderaterna i Flen men
också en utvärdering av valorganisationen, valrörelsen och uppslutning i vår förening. Valanalysen är en separat
bilaga.

Hur jobbar vi de kommande 4:a åren?
Fullmäktigegruppen har inlett att träffas och diskutera strategier och arbetssätt i politiken i Flen. Förhoppningen
är sedan att kunna bjuda in medlemmar och aktiva till ett idé- och/eller arbetsmöte för att diskutera strategier,
upplägg och förberedelser för valet 2018 tillsammans. Ett arbete och idèmöte som är otroligt viktigt för
framtiden.

Ekonomi

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.

Slutord

Jag vill tacka mina styrelsekamrater för det arbete som lagts ned under året. I tider då vi har arrangerat och
genomfört två valkampanjer är jag stolt över att representera våran förening med de gedigna arbetet vi
tillsammans har lagt ner.
Styrelsen vill tacka medlemmar och andra engagerade för stödet under året.
Emma Dahlin

Thomas Norander

Therese Palm

Katarina Lagerstedt

Lisbeth Brevig

Gunnar Widell

Susanne Sundelius

Jessica Källström

Walburga Habsburg Douglas
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Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att
med godkännande lägga 2014 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt
att
godkänna årets resultat.
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