ÅRSMÖTESHANDLINGAR
FLENSBYGDENS MODERATER
Verksamhetsåret 2016
Observera att årsmötet äger rum den 13 februari 2017.
Plats: Café Lida Gård. Klockan 18,00
Tänk på att anmäla ert deltagande!

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
4. Val av sekreterare
5. Val av justeringsmän
6. Godkännande av årsmötets utlysning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift för 2018
11. Ev förslag från styrelsen (propositioner)
12. Ev inkomna övriga förslag (motioner)
13. Anteckning om självskrivna ledamöter1
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Val av ordförande och vice ordförande
16. Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig
17. Val av rekryterings- och nomineringskommitté inför kommunalfullmäktigevalet 2018
18. Val av två revisorer och ersättare för dem
19. Val av valberedning
20. Val av ombud till förbundsstämman med ersättare2
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande

1

Kommunfullmäktigegruppens ordförande, MUF:s lokala organisation, som omfattar
föreningens verksamhetsområde, ska utse en ledamot.
2
Ombud och ersättare till förbundsstämman skall utses årligen oavsett om ordinarie
förbundsstämma genomförs eller ej samma år. Antal ombud och ersättare framgår av
utsänd statistik. Vid val av ombud tillses att Moderatkvinnorna och Moderata Ungdoms förbundet
representeras i förhållande till sina medlemsantal. Ombud och ersättare fungerar
intill dess nya utsetts.

ÄRENDE §10 - MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för medlemskap i Moderaterna består av tre delar som var för sig fastställs
vid partistämma, förbundsstämma samt årsmöte. För närvarande uppgår den samlade
medlemsavgiften för medlem i Flensbygdens Moderater till 220 kronor per år. Avgiften
betalas årligen.
Den lokala partiföreningen behåller 20 kronor och resterande summa fördelas till förbundet
Södermanlands Moderata Samlingsparti och Riksorganisationen, den senare erhåller 160
kronor och förbundet mellanskillnaden.
Detta skiljer sig dock vid nyrekrytering av medlemmar, då avgiften är 100 kronor för det
första året och hela beloppet tillfaller partiföreningen.
Då partiföreningens intäkter till största delen består av kommunalt partistöd ser inte styrelsen
någon anledning att höja medlemsavgiften.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
-att lämna medlemsavgiften oförändrad

VERKSAMHETSVERÄTTELSE 2016
Styrelsen för Flensbygdens moderater överlämnar härmed redovisning för verksamhetsåret
2016. Organisationsnummer: 802459-8982.
Årsmötet 2016 avhölls den 13 mars 2015 på Cafe Lida Gård i Flen, till årsmötet hade Beatrice
Ask bokats in för att hålla ett anförande.

Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet 2016 valdes följande styrelse:
Ordförande Satu Sundlöf
Vice ordförande Gustaf Lindström
Ledamöter Therese Palm – kassör tillika MQ-representant
Susanne Sundelius
Jessica Källström
Walburga Habsburg Douglas
Thomas Norander
Hilda Andersson

Övriga förtroendeposter
Vid årsmötet valdes även till följande uppdrag:
Revisor Rainer Trübenbach
Revisorssuppleant Ylva Norander

Valberedning
Lisbeth Brevig (sammankallande)
Ulla Lindström
Archibald Douglas
Viktoria Aven

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 samhällssyn. Partiföreningens styrelse uppdras att 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 MQ och MUFs lokala organisation, verka för medlemmars
utbildning i politiska och organisatoriska frågor, handha partiföreningens ekonomi samt tillse
att personuppgifterna i medlemsregistret hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Sammanträden
Styrelsen har haft fem (5) protokollförda sammanträden, i vilka strategiska och
organisatoriska frågor för partiets lokala politik behandlats. Därutöver återkommande
kontakter via e-post. Styrelsen har även haft ett par möten då vi inte varit beslutsföra.

Medlemmar
Medlemsantalet vid årets slut var 72 stycken, vilket betyder en ökning med tre medlemmar
från föregående år. Trots detta är det färre medlemmar än för tre år sedan och efter diskussion
med riksorganisationen är det sjunkande medlemsantalet en trend över hela riket, detta är
naturligtvis inte ett försvar utan snarare en förklaring. Styrelsen har arbetat aktivt med att
kontakta de medlemmar som inte valt att fortsätta sitt medlemskap för en kartläggning till
varför de valt att lämna partiet. Under året 2016 har ytterligare resurser tillsats för att höja
medlemsantalet i Moderat föreningarna runt om. Flensbygdens Moderater har satt ett
återvärvningsmål på 10 nya medlemmar fram till och med 2017-03-20. Aktiviteter samt
synlighet på sociala medier har gjort att en del medlemmar tillkommit under året. Information
från centralt håll har i lämplig omfattning skickats vidare till medlemmarna.

Föreningens genomförda aktiviteter
Nedan presenteras de aktiviteter föreningen arrangerat under verksamhetsåret.
Verksamhetsåret 2016 är ett mellanvalår för föreningen, där arbetat till en stor del har utförts
”bakom kulisserna” för att bygga upp en stark och stabil grund för kommande
moderatverksamhet i Flen kommun. En helt ny styrelse tillsattes på årsmötet 2016 vilket
också innebär att arbetet har handlat om att arbeta ihop den nya styrelsen med föreningens
ändamål.
Gemensamma möten kring budget 2016
För ytterligare bredd i diskussionerna kring budgetarbetet under hösten sammanstrålade både
fullmäktigegruppen, styrelsen och övriga ledamöter med förtroendeuppdrag för att diskutera
lämpliga områden och insatser för budgetarbetet. Flensbygdens Moderater hade till
Budgetfullmäktige i oktober ett budgetdokument med flera bra förslag. Arbetet präglades av
öppna diskussioner och högt i tak.
Politiskt caféer
Ett led i arbetet med ett politisk utvecklingsarbete inför valet 2018 har varit att fortsätta med
politiska caféer för att på ett enkelt och avslappnat sätt diskutera lokalpolitiska frågor. Tre
politiska caféer hölls under året och samlade totalt cirka 35 personer. Synpunkter, frågor och
politikområden togs upp och dokumenterades för att fortsättningsvis kunna användas i arbetet.
Nya personer och icke medlemmar kom på dessa möten och kunde på så sätt få en direkt
kontakt och information kring den Moderata politiken i Flen.
Näringsliv och utbildning
I september anordnades en kväll där näringslivsfrågor och utbildningspolitiska frågor
diskuterades med fokus på hur Sverige kan klara den kompetensbrist som finns parallellt med
de villkor som företagare ställs inför. Evenemanget väckte många diskussioner och var
välbesökt med cirka 30 personer. På detta sätt fick Moderaterna visa upp den komplexitet som
mindre orter som Flen står inför men Sverige i stort kring företagens konkurrenskraft i
samverkan med kompetensbrist.

Julfika med Lotta Finstorp
En öppen inbjudan gjordes till invånarna i Flens kommun för att kunna få svar på frågor och
samtala om moderat politik med Lotta Finstorp, inbjudan publicerades på Facebook som på
hemsidan och direkt utskick till medlemmarna. Intresserade träffades med aktiva moderater
för att fika och prata politik.
Jultallrik med julmingel
I december beslutade styrelsen att bjuda in samtliga medlemmar för julbord och avslutning av
året. En kortare presentation av oppositionsrådet gjordes av det politiska året för moderaterna
i Flen. Även en presentation kring utbildningsfrågor samt socialnämndens arbete gjordes.
Sedan gav även landstingspolitikern en information kring hur landstinget politiska läge varit
under året. Till detta julmingel kom cirka 25 personer.
Fullmäktigegruppens sammanträden
Kommunfullmäktigegruppen har under året haft sammanträden inför kommunfullmäktige.
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.

Kurser och konferenser
Sverigemötet 20-21 maj 2016
Moderater från hela landet samlas i Malmö för att samtala om hur politiken kan utvecklas
både genom workshops och seminarium. Sverigemötet resulterade i mer politikutveckling
inför valet 2018.
Flerlänskonferens september 2016
En konferens för de län som ingår i vår region, denna gång hölls konferensen i Gävle den 17:e
september. Under denna konferens så diskuterades Moderat politik och hur medlemstrenden i
föreningarna kan vändas. Anna Kinberg Batra och Tomas Tobe besökte konferensen för att
delge de aktuella politiska händelserna och Moderaternas politiska riktning.
Drogkampen
IOGT-NTO anordnar varje år en frågesport mellan politikerna i Flens kommun kring alkohol
och droger. Flensbygdens moderater har fler år i rad ställt upp med i tävlingen med lag, så
även detta år.
Förbunds- samt ordförande träff
Det är viktigt att träffa moderater från andra kommuner som sysslar med samma frågor.
Träffen anordnades för att diskutera både regionbildning men övriga frågor som är
gemensamma inom länet och för Södermanlands Moderater.
Utbildningar
Förbundet arrangerar en hel del utbildningar under året med olika teman från gång till gång,
flera medlemmar har under året deltagit i dessa. Som exempelvis kan nämnas kandidatskola
men också träffar kring Sveriges ekonomiska läge och hur sociala medier kan väcka politiskt
intresse.

Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen. Dessa finns att
få som separata bilagor på årsmötet.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
-att godkänna årets resultat.
-att med godkännande lägga 2016 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt,

Slutord
Vill försöka formulera ett tack för mitt år som ordförande i Flensbygdens Moderater
tillsammans med styrelsen. När jag valdes in som ordförande för 1 år sedan så såg jag fram
emot att få införa lite nya idéer och få till en politisk utveckling inom Moderaterna i Flen. Det
som har hänt är att vi i styrelsen startade upp ett Facebook konto för att nå ut till en bredare
men också en yngre publik som är van att hantera sociala medier. Vårt mål var också att få till
möten med givna ämnen inom de områden som Sverige och Flen behöver för att kunna gå åt
rätt håll. Ett av dessa evenemang var att kunna se företagens villkor och hur de kan få sina
kompetensbehov via utbildning tillgodosedda. Även att kunna möta invånarna i Flen på fler
orter än centraolrten har varit ett mål, där vi i styrelsen hade ett mycket givande politiskt café
i Malmköping.
Jag har lärt mig mycket om ordförandeskap och att driva moderatföreningen. Jag vill tacka
alla de styrelseledamöter som har varit med under detta år. Jag vill också tacka föregående
ordförande Emma Dahlin som varit ett stort stöd som adjungerad ledamot i styrelsen och
kunnat lotsa mig och styrelsen fram i arbetet med att skapa en modern och politisk styrelse.
Jag önskar den nya styrelsen all lycka med det framtida arbetet.
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