Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Moderata Samlingspartiets Vantörförening vill härmed avge följande berättelse
för verksamhetsåret 2017:

Vid årsmötet den 13 mars 2017 valdes följande styrelse:
Ordförande

Gustav Johansson

Vice Ordförande

Erika Wing

Ledamöter

Annika Davidsson
Marie Ljungberg Schött
Kristiina Katajikko
Björn Wredberg
Arvid Öhlin
Robert Mellberg

Ansvarsfördelningen inom styrelsen har varit:
Kassör

Marie Ljungberg Schött

Sekreterare

Annika Davidsson

Medlemsansvarig

Annika Davidsson

Utbildningsansvarig

Kristiina Katajikko

Val-och kampanjledare

Björn Wredberg/Erika Wing

Webbansvarig

Annika Davidsson/Erika Wing

Muf-kontakt

Gabriel Eid

M-kvinnor kontakt

Erika Wing

Moderata företagarrådet

Björn Wredberg

Moderata seniorer

Björn Wredberg

Revisor

Cecilia Brinck

Revisorsersättare

Anna-Britt Ulfhielm

Valberedning

Martin Eriksson (sammankallande)
Linda Hillner
Aleksander Lestaric

Föreningens representant i Medborgarskolan har under året varit följande:
Ordinarie ombud

Arvid Öhlin

Ersättare

Erika Wing

Förvaltningsberättelse
2017 var året innan valår och präglades därför av ett intensivt arbete med att genomföra
provval och ta fram de listor som paritet ska gå till val på. För Vantörföreningens del blev det
mycket bra placeringar på alla tre listorna. 2017 var också ett år då partiet bytte partiledare. I
och med att Ulf Kristersson blev partiledare genomfördes en rad kampanjer till allmänheten.
Vantörföreningen deltog i detta arbete. Medborgarnas attityd gentemot oss förändrades
dramatiskt till det bättre och kampanjandet har under senare delen av 2017 präglats av glada
tillrop. Nationellt ser vi fortfarande en svag vänsterregering. Men valet närmar sig och våra
opinionssiffror ökat vilket ger gott hopp om att efter valet få en Moderatledd regering igen.
Det är därför viktigt att vi hjälper till, kampanjar och bedriver valrörelse ”ända in i kaklet”.
Utöver

det

utåtriktade

arbetet

har

vi

som

vanligt

erbjudit

våra

medlemmar

föreningsaktiviteter. Föreningen har under året genomfört fem medlemsaktiviteter där vi ätit
god mat, lyssnat på intressanta talare och i trevlig ton samtalat kring aktuella politiska ämnen.
Styrelsen har träffats för protokollförda styrelsemöten 3 gånger under året. Detta förklaras av
att vi gjort mindre förändringar i styrelsearbetet. För att bättre utnyttja allas tid har vi valt att
ha något färre styrelsemöten. Istället har vi satsat på att ha en tätare kontakt via andra kanaler,
såsom mail, sms och Facebook. Eftersom nästa år är ett valår, vilket kräver än tätare kontakter
mellan styrelsens medlemmar, är det här ett koncept som nu testats och som fungerar väl och
därmed kan fortsätta. Fokus har fortsatt legat på tre delar; kampanjplanering, planering av
medlemsaktiviteter samt utveckling av styrelsens roller inför valrörelsen 2018.

Föreningen hade flera representanter med i Höyres valkampanj i det norska valet. En av
Vantörföreningens styrelsemedlemmar deltog också aktivt i den finska valrörelsen.
Föreningen har, i skrivande stund, 69 betalande medlemmar vilket är en liten ökning sedan
förra året. Antalet medlemmar med medlemskap via MUF uppgick till 38 vilket är något färre
än förra året.
Sammantaget har föreningen återigen gjort ett gott verksamhetsår där vi fortsätter att lägga
grunden för nästa stora mål, valseger i 2018 års riksdags-, landstings- och kommunalval.
Nedan följer en redogörelse för de styrelsemöten och medlemsmöten som genomförts
under året:
Styrelsemöte nr 1, 2017-05-08
Styrelsemöte nr 2, 2017-10-02
Styrelsemöte nr 3, 2017-12-04
Medlemsmöten:
13/3 Årsmöte i Schönfeldska praktsalen. Vi hade gemensamt årsmöte med de
andra föreningarna i 4:e kretsen. Efter mötet åt vi gemensamt med de andra
föreningarna smörgåstårta och lyssna till Benjamin Dousa som presenterade sin
studie om utanförskapsområden.
12/6 Sommarfest i Högdalen Centrum. Vi diskuterade små och stora politiska
frågor.
11/9 Studiebesök i Stadshuset. Efter studiebesöket fikade vi och diskuterade
aktuella frågor, b.la tiggerifrågan.
13/9 Stockholmsmötet i Rågsved. Anna König Järlemyr och Gustav Johansson
deltog i paneldebatt och svarade på medborgarnas frågor.
11/12 Traditionsenlig julavslutning i Högdalens Centrum. Vi lyssnade bland
annat till Margareta Cederfelt som berättade om riksdagsarbetet.

Övriga möten
21/3 Ytterstadsträff i Spånga Folkan. Ytterstadens styrelser samlades och
lyssnade till Elisabeth Svantesson som talade om trygghetsfrågor.
21-22/4 Förbundsstämma. Vantörmoderaterna var välrepresenterade vid årets
stämma.
17/5 Ytterstadsträff i Farsta Gård. Ytterstadens styrelser samlades och slyssnade
på Marie Ljungberg Schött och Ole-Jörgen Persson om aktuella politiska frågor
i Landstinget och Kommunen.
10/6 Ytterstadsträff i Moderaternas nya lokaler på Blasieholmen.
30/6 Valupptaktsträff med 4:e kretsen.
Genomförda kampanjer:
Nedan följer ett urval av de, av föreningen genomförda kampanjerna. Utöver dessa har
föreningens medlemmar hjälp till med kampanjande i andra föreningar.
20/5 Kampanj på Rågsvedsdagen
27/5 Kampanj i Högdalens Centrum
13/9 Flygbladsutdelning på morgonen och på eftermiddagen inför kvällens
Stockholmsmöte.
21/10-5/11 Flertalet kampanjaktiviteter under Moderaternas centrala kampanj
”Vi tar kampen om valfriheten”
27/1-18 Kampanj i Högdalens Centrum

Föreningens medlemmar har under 2017, genom direkta eller indirekta val,
representerat Moderata Samlingspartiet enligt följande (i urval):
Stockholms läns landsting
Ledamot

Marie Ljungberg Schött, Sjukvårdslandstingsråd

Erättare

Arvid Öhlin

Kommunfullmäktige
Ledamot

Cecilia Brink, Borgarråd

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd
Vice ordförande

Gustav Johansson

Ordinarie

Erika Wing
Kristiina Katajikko

Ersättare

Björn Wredberg

Nämndemän Södertörns tingsrätt
Lisa Pergren
Björn Wredberg
Utöver dessa ovan nämnda personer har Moderaterna i Vantör representerats av flertalet
medlemmar i olika nämnder, råd och bolagsstyrelser.

………………………
Gustav Johansson
Ordförande

……………………..
Annika Davidsson
Sekreterare

Redovisning av räkenskaperna för verksamhetsåret 2017:
Resultaträkning
Intäkter
Möten
Verksamhetsbidrag
Summa intäkter

6 983:5 985:12 968:-

Möten
Administration
Summa kostnader

-8 083:-4 547:-12 630:-

Kostnader

Årets resultat

338:-

– föreslås omföras till
eget kapital

Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Partikassa (fordran)
Summa tillgångar

Skulder
2 327,00
12 800,96
7 600,00
22 727,96

Eget kapital
Årets resultat
Summa skulder

22 389,96
338,00
22 727,96

