
 Berga-‐Lindsdals-‐moderaterna	  

12 januari 2016 	  

Kallelse till årsmöte  
  
Välkomna till vår förenings årsmöte 2016  
  
den 14 februari kl 16:00 i Trollbackens möteslokal, 
vid Klunkens backe 9.  
  
Gästtalare blir vår riksdagsman Jan R Andersson, 
som kommer att berätta om försvarspolitiken!  
  
 Dagordning  
  
1. Årsmötet öppnas  
2. Val av mötesordförande  
3. Val av mötessekreterare  
4. Val av justeringspersoner  
5. Godkännande av kallelsen  
6. A: Godkännande av föredragningslistan B: Godkännande av röstlängden  
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015/16  
8. Ekonomisk årsberättelse för 2015/16, fastställande av bokslutet  
9. Revisionsberättelse   
10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet för 2015/16  
11. Medlemsavgiften för 2017  
12. Förslag från styrelsen/propositioner  
13. Förslag från medlemmar/motioner  
14. Fastställande av antal styrelseledamöter 2016/17 
15. Val av ordförande och vice ordförande  
16. Val av övriga styrelseledamöter  
17. Val av revisor och revisorssuppleant  
18. Val av valberedning  
19. A. Val av ombud till förbundsstämman, samt ersättare  

B. Kontaktpersoner i Berga/Lindsdals Moderatförening för MQ, Moderata seniorer och 
MUF 

20. Övriga ärenden      
21. Årsmötet avslutas  
Välkomna!  
 
Ole Torffvit, ordf, Julio Heumann Bauer, v ordf, Magnus Jernetz Gustavsson, 
sekreterare, Per Dahl, kassör, Monica Jernetz, ledamot, Alexander Critén, ledamot  



Berga-Lindsdal moderatförening, årsberättelse 2015/16 

Föreningen organiserar moderater i Kalmars norra stadsdelar, från Björkenäs till Elverslösa, 
från Tallhagen till Förlösa kyrkby. Trots aktiviteter har medlemsantalet tyvärr sjunkit under 
året, från 37 betalande till 27 (de som varit försenade med medlemsavgiften ej medräknade). 
Återvärvningsbrev sändes ut i våren 2015 och i januari 2016. Styrelsen noterar emellertid att 
det sannolikt finns ett antal nyvärvade moderater som av olika skäl noterats i andra 
moderatföreningar som medlemmar, trots att de bor inom Berga-Lindsdals 
upptagningsområde. 

Styrelsen har från årsmötet 2015 bestått av Ole Torffvit, ordförande, Julio Heumann-
Bauer, vice ordförande, Magnus Jernetz-Gustavsson, sekreterare, Per Dahl, kassör, Monica 
Jernetz, ledamot och MQ och Alexander Critén, ledamot och MUF. Styrelsen har haft åtta 
protokollförda sammanträden, 25/1, 16/3, 27/4, 25/5, 18/8, 6/10, 16/11-15, 11/1-16 

Revisorer har varit Sven-Roland Holmér och Rolf Wallergård.  

Verksamhet 

Föreningen har under året arrangerat följande egna möten och studiebesök: 
8/2, årsmöte, med Kalmars moderata oppositionsråd Christina Fosnes som gästtalare med 

temat ”Framåt i Kalmarpolitiken”. Mötet besöktes av ett femtontal medlemmar 
15/3, medlemsmöte med länsförbundsordförande Jörgen Andersson om allmänpolitik under 

rubriken ”Från DÖ till de moderata utmaningarna”, i möteslokalen vid Klunkens Backe 
9. Mötet besöktes av ett tiotal personer. 

13/4, medlemsmöte med vårt landstingsråd Malin Sjölander, som talade på temat ”Vi gör 
skillnad! 

20/5, medlemsmöte med landsantikvarie Örjan Molader, med ett tiotal deltagare. 
5/9, terminsstart och gardenparty hos Julio Heumann Bauer. Mötet drog tyvärr bara några få 

medlemmar. 
29/9, medlemsmöte och studiebesök till Bovieran. Cirka åtta medlemmar deltog i en mycket 

intressant rundvandring. 
Alla moderater i Kalmar har varit inbjudna till mötena! 

Föreningen har också deltagit i andra moderata sammankomster: 
18/5, allmänt m-möte med riksdagsledamoten Hans Wallmark, om försvarspolitik 
3/6, allians/moderat After work, Pipes pub 
19/8, allmänt m-möte med partiordföranden Anna Kinberg Batra i stadshotellets samlingssal. 
15/11, besök i Kalmar av Fredrik Reinfeldt, arrangerat av Dillbergska 
18/11, allmänt m-möte, arrangerat av föreningsmedlemmarna Tamas Lakatos och Per Dahl, 

om valfrihet i äldreboende. 
6-7/11, moderat sydostkonferens, Linköping 
28/11, moderat nätverkskväll, arrangerad av länsförbundet, Kalmar stadshotell 
samt i många av de moderata medlemsmöten som arrangerats av 

kommunfullmäktigegruppen 

Föreningens medlemmar har också varit aktiva deltagare i 
31/1, Kalmar kommuns politikerutbildning 
13/3, Kalmar kommuns politikerutbildning 
6/6, nationaldagsfirande, Larmtorget 
1/9, möte om regionförstoring och ny regionkommun 
12/9, lokal prideparad, centrum 

Föreningen har slutligen haft flygbladskampanj 
24/10 i Lindsdals centrum 
25/10 i Berga centrum 



Representation 

Ledamöter för föreningen har deltagit vid länsförbundsstämman 19/4 i Vimmerby, 
kretsårsmötet 6/5 och i kretsens styrelsemöten 18/4, 9/6, 31/8, 21/10 och 23/11. 

Media 

Föreningens medlemmar har aktivt bidragit till Kalmars moderata diskussionsforum på 
facebook, och har haft insändare och omnämnanden i Barometern och i Östran. 

Slutord 

Vi vill ha många bra aktiviteter och tar gärna mot förslag till nya. Vi har stora bekymmer i 
kommunen. Just nu drabbar sparkniven våra mest sjuka äldre. Vi moderater måste samla 
oss och kämpa för ett bra åldrande även för de svagaste av oss. Alla behövs, ju fler ju bättre 

Om styrelsen får nytt förtroende vill vi framöver under 2016 arbeta för bättre belysning 
på cykelvägar Berga-Lindsdal. Bygga ett strövområde mellan Norrlidsvägen och 
koloniområdet. Bevara träffpunkterna och förbättra omvårdnaden för sjuka och multisjuka 
äldre. 

Styrelsen Berga-Lindsdals moderatförening 

Ole Torffvit, ordförande 
Julio Heumann Bauer, viceordf 
Per Dahl, kassör 
Magnus Jernetz Gustavsson, sekreterare 
Monica Jernetz, ledamot 
Alexander Critén, ledamot 

Berga-Lindsdalsmedlemmar i Kalmarpolitiken efter valet 

Julio Heumann Bauer nämndeman 
Alexander Critén barn- och ungdomsnämnden, ledamot, skiftat under hösten 

mot servicenämnden, ledamot 
kommunfullmäktige, ersättare 

Per Dahl omsorgsnämnden, vice ordförande 
kommunstyrelsen, ledamot 
kommunfullmäktige, ledamot 
Kalmarhem, vice ordförande 
Kalmar moderatkrets styrelse, kassör 

Kajsa Hedin servicenämnden, vice ordförande 
kommunfullmäktige, ledamot 

Monica  Jernetz donationskommittén för samfonder, ersättare 
Magnus  Jernetz 

Gustavsson 
Kalmar vatten AB, ersättare 
servicenämnden, ersättare 

Tamàs Lakatos nämndeman 
Ole Torffvit omsorgsnämnden, ersättare 

Kalmar moderatkrets styrelse, ledamot 
Annika Wallergård nämndeman 
Rolf Wallergård samhällsbyggnadsnämnden, ersättare 
Eva Örtengren Björk kommunrevisionen, ordförande 

 



Vad händer i din förening,        
Berga-Lindsdalsmoderaterna 
och bland Kalmarmoderaterna 
i övrigt?

Februari
4/2 kl 18–19.30. Allmänt möte med kommungruppen – vad händer i 
kommunpolitiken? Lokal: Magistern i huset bakom kommunhuset.

14/2 kl 16, Föreningens årsmöte, se bifogad kallelse. Riksdagsman 
Jan R Andersson talar om moderat försvarspolitik . Lokal: Klunkens 
backe, nr 9.

Mars
3/3 kl 18–19.30. Allmänt möte med kommungruppen – vad händer i 
kommunpolitiken? Lokal: Magistern i huset bakom kommunhuset.

8/3 kl 16.00. MQ har diskussionsmöte, TIC-huset, Trädgårdsgatan 
20, alla moderater välkomna!

Dag ej bestämd, Föreningsbesök till äldreboendet Äppelvägen 8 i 
Färjestaden. Inga korridorer, lägenheter med uteplatser, öppen spis 
i samlingsrummen, innergårdar med trädgårdstäppor. Hur får vi det 
lika bra i Kalmar? Mer info kommer.

April
7/4 kl 18–19.30. Allmänt möte med kommungruppen – vad händer i 
kommunpolitiken? Lokal: Magistern i huset bakom kommunhuset.

Dag ej bestämd, föreingsmöte med Sveriges veteranorganisation 
Fredsbaskrarna. Vad kan vi göra för att stödja dem som gjort insat-
ser i Afghanistan, Mali och Mellanöstern?  Mer info kommer.


