Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Moderaterna i Österåker överlämnar härmed sin redovisning för det gångna
verksamhetsåret.
Årsmötet
Årsmötet avhölls den 2017-02-21 i (M)-lokalen på Luffarbacken 5 i Åkersberga.
I anslutning till årsmötet lyssnade vi till länsförbundsordförande Kjell Jansson som talade om
partiets väg fram till där vi är idag.
Styrelsen
Vid årsmötet valdes följande styrelse intill nästkommande ordinarie årsmöte:
Ordförande
Vice Ordförande
Ledamöter

Isabelle Ankarfjärd Jäger
Johan Boström
Erik Lanner
Conny Ling
Fredrik Rosengren
Catharina Hellberg
Anneli Widén
Celine Alfredsson (MUF)
Joachim Holmqwist Adjungerad sekreterare
Michaela Fletcher
Adjungerad (KSO)

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

Ann Katrin Flodén
Gunnar Hallberg

Till ordinarie ombud förbundsstämman valdes (6st): Michaela Fletcher, Hampe Klein, Christina
Funhammar, Johan Boström, Isabelle Ankarfjärd Jäger och Jeanette Widén MUF.
Till ersättare valdes (6st): Conny Söderström, Pär Lindfors, Kenneth Netterström, Anneli Hogreve,
Bror Jansson och Celine Alfredsson MUF.
Medborgarskolan: Jeanette Widén
Till valberedning utsågs Christina Funhammar (Ordförande), Jeanette Widén, Bror Jansson och
Hampe Klein.
Styrelsens arbete
Styrelsen har avhållit 13 protokollförda möten. Därutöver har ett antal per capsulam-beslut tagits.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 230 st. Föreningen har växt med ca 17 medlemmar.
Det är en ökning med ca 10 % under året. MUF har också ökat (med 7%) och är vid årets utgång 49
medlemmar.

Aktiviteter
Vi hade vår nomineringsstämma den 10:e januari där vi fastställde listan till Kommunfullmäktige.
Irene Svenonius var inbjuden ordförande för stämman. Föreningen hade den första förberedande
aktiviteten inför valet söndagen den 4/2, då medlemmarna bjöds in att delta i framtagandet av vårt
valmanifest.
Vi hade ett välbesökt årsmöte 21 februari med lättare förtäring, Kjell Jansson var inbjuden gäst och
talare. Kjell valdes även till årsmötets ordförande och svingade klubban på ett föredömligt sätt.
Vi anordnade en konferens där medlemmarna fortsatte det viktiga arbetet med att ta fram den politik
vi kom att gå till val på. Onsdagen den 12/4 klubbades vårt valmanifest, vilket skedde i vår
föreningslokal under vänskapliga former med tilltugg.
Vi har haft utbildning lokalt för våra medlemmar som kandiderade till olika poster i årets val, vilket
blev väldigt lyckad. Vi hade fler inbjudna talare som höll föredrag om tre viktiga områden för
framtiden.
I år hade vi en mycket välbesökt julmiddag på Skärgårdsgymnasiet och eleverna på
kockprogrammet och kallskänka/konditorsprogrammet stod för en mycket god mat. Vi var 75
medlemmar som fick höra på Gunnar Hökmarks anförande om Europaparlamentet och framtiden.
Ett stort tack till alla som gjorde att denna kväll blev så uppskattad.
Ulf Kristersson kom ut till oss i Österåker den 28/11 för att gratulera oss till våra framgångar i valet
och för att ta med sig frågor av betydelse från Österåker till rikspolitiken. Österåker är den kommun
i länet som ökat mest med närmare 7 procentenheter till 34 % av väljarnas stöd.
MUF har under året också haft flera aktiviteter i form av konferenser, utbildning inför valrörelsen
samt tema-kvällar.

Kampanjer
Valår 2018
Ett stort antal kampanjer har under året anordnats. Vi har vid ett flertal tillfällen stått vid
tågstationerna (Tuna och Åkersberga C), i Margretelunds centrum, Åkersberga centrum samt delat
ut tidningen skattebetalaren till ett stort antal hushåll i Österåker (ca 5000 st). Även i år har vi
medverkat vid Kanalens Dag. Vi har också varit med och sponsrat Länsmansgården, Wiraspelen och
Kultur i Österåker. Vi har också medverkat med vårt kommunalråd och politiska sekreterare och
många fler i lokalradion samt i tidningen ny i Österåker. Under valrörelsen som inleddes den 12/8
har vi bemannat upp valstugan dagligen under nära en månad, från tidig morgon till sen kväll. Vi
har affischerat stora delar av Österåker, haft otaliga dörrknackningskampanjer (nästan dagligen
under valmånaden), vi har synts på alla våra torg. Vi har också haft morgonkampanjer vid
busstationer.
MUF deltog i många av våra kampanjer och hade också ett flertal på egen hand så som
beachkampanj vid flera av våra badplatser. Vi körde också runt vår hyrda kampanjbil och visade
upp oss.
Styrelsen vill tacka alla riksdagspolitiker och övriga som under året har gästat oss under våra
kampanjer. Tack till alla förtroendevalda och andra medlemmar som har deltagit i vårt
kampanjarbete.

Information
Föreningen har tillsammans med adjungerad politisk sekreterare uppdaterat och utvecklat vår
hemsida. Vi har också arbetat systematiskt med vår Facebooksida som nu har nästan 1000 följare.
Föreningen har också skickat ut inbjudningar och informationsbrev via post samt E-post.

Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisar vi till resultat- och balansräkning, samt årsredovisningen

Slutord
Vi har haft förmånen att få lyssna till många duktiga och engagerade moderata politiker under året:
Kjell Jansson (som också valdes till ordförande på årsmötet). Vi har gästats av Tomas Tobé, Johan
Forssell och Josefine Malmqvist i samband med utbildning för alla som kandiderar till olika poster i
årets val. När vi fastställde listan var det Irene Svenonius som proffsigt svingade klubban. Under
vår årliga Julmiddag fick vi en inblick i vad som är på gång i Europaparlamentet av Gunnar
Hökmark som uppdaterade oss och gav en försmak inför det kommande EU-valet 2019.
Ett stort tack till er alla från central nivå i Moderaterna som varit ute och besökt oss i Österåker.
Vi vill särskilt tacka Ulf Kristersson samt partistyrelsen för de stöd ni ger oss i vårt arbete med att
utveckla vår kommun, Österåker kommer fortsätta vara en välmående moderat kommun med siktet
inställt på framtiden.
Styrelsen vill slutligen tacka för alla fantastiska insatser som ni föreningsmedlemmar har bidragit
med under 2018, vi har tillsammans sett till att gå framåt ordentligt i detta val.
Styrelsen föreslår årsmötet
att med godkännande lägga 2018 års verksamhetsberättelse till handlingarna
att godkänna att årets resultat balanseras i ny räkning
Åkersberga den …..…februari 2019
______________________________
Ordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger

________________________
Vice ordf. Johan Boström

_______________________
Kassör Erik Lanner

_____________________________
Conny Ling

____________________________
Kampanjansvarig Fredrik Rosengren

________________________
Anna-Maria Tipper

_________________________
Celine Alfredsson (MUF)

_____________________
Annelie Widén

_________________________
Catharina Hellberg

