Föreningsordförande har ordet.

Kära partivän!
Tiden går fort och det är lite mer än en månad sedan årsmötet, där jag tillsammans med mina kollegor blev
omvalda. Jag tackar för det förnyade förtroendet!
De är många av er medlemmar som har kommit med idéer på föreningsaktiviteter. Ni är föreningens viktigaste
resurs, och jag tycker det är oerhört givande att få utveckla och driva era idéer och önskemål om vad vi kan göra
tillsammans. Därav har vi i styrelsen fattat beslut om en del aktiviteter som kommer ske under våren och hösten.
Aktivitetsschema:
1) Vi alla är inbjudna till kick off inför EU valet, till vår vänförening i Täby den 28/4 kl. 12:00. Det blir
lättare förtäring. EP-kandidaten Tomas Tobé kommer vara talare. Föranmälan är ett måste och sker till
osteraker@moderaterna.se Rubricera mailet med ”Anmälan kick off Täby”.
2) Bussresa runt i Österåker, där vi bland annat kommer att få info om nya bostadsområden,
vägar/cirkulationsplatser, idrottshallar, reningsverk m.m. Exakt datum (någon lördag i maj) samt
program kommer inom kort.
3) Vi kommer springa österåkersmilen den 8/6 (eller 5 km). Föreningen står för anmälningsavgiften och
föranmälan görs till osteraker@moderaterna.se - gärna så snart som möjligt. Rubrik ”Österåkersmilen”.
Hittills är vi 5 anmälda och vi vill bli fler!
4) Vi planerar för en grillfest i familjen Lanners trädgård i sommar.
5) Förtroendevalda kommer ha en politikutvecklingskonferens under hösten. Mer info kommer när det
närmar sig
Alla medlemmar har möjlighet att delta på utbildningar som Moderaterna håller. Dessa utbildningar ligger på
tidig kväll och är kostnadsfria. Ni hittar allt om utbildningarna och hur man anmäler sig på Moderaternas
hemsida (moderaterna.se). Jag vill varmt rekommendera er att ta chansen att få mer ”kött” på benen.
De har väll inte undgått någon att vi närmar oss ett val till europaparlamentet. Detta val är viktigare än någonsin.
De finns starka krafter som bland annat vill se fler länder lämna EU. Vi behöver mobilisera våra väljare att gå
och rösta den 26/5 för att stärka den liberalkonservativa representationen i parlamentet.
Detta leder mig osökt in på kampanjer:
Vi planerar att kampanja en del inför EP-valet och det kommer då främst handla om torgmöten på lördagar,
frukostkampanjer vid Roslagsbanan m.m. fram till valdagen den 26/5.
I augusti kommer vi traditionsenligt att finnas med på kanalens dag den 25/8 (Boka in detta datum redan nu!)
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Kuriosa:

Vi har nu över 1 000 följare på Facebook, vilket är toppen! När vi når 3 000 följare bjuder föreningen till fest!
Styrelsen vill gratulera vår KSO Michaela Fletcher som nu är invald att sitta med i SKLs styrelse. Med Michaela i
styrelsen kommer vi ha en god representant för Nordostregionen.
Stort grattis säger vi också till Celine Alfredson som fick förnyat förtroende att leda MUF ytterligare ett år.
Celine har tillsammans med övriga MUFs föreningsordföranden startat ett gemensamt samarbete som kommer
leda till gemensamma aktiviteter och kampanjer i vår nordost-region, vilket är en bra utveckling! Tillsammans
blir vi starkare.
Vi kommer också under 2019 utveckla vår hemsida och när det kommer nya aktiviteter kommer dessa att läggas
upp där.

Varma vårhälsningar

Föreningsordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger
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