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Årsmötets öppnande
Val av ordförande att leda årsmötet
Val av vice ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justerare för årsmötet
Fastställande av föredragningslistan
Godkännande av årsmötets utlysning (*)
Styrelsens årsredovisning
Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen (*)
Förslag från styrelsen – (propositioner)
Inkomna övriga förslag från medlemmar och föreningar (motioner)
Anteckning om självskrivna ledamöter (*)
Fastställning av antalet ledamöter i kretsstyrelsen
Val av ordförande i kretsstyrelsen
Val av vice ordförande i kretsstyrelsen
Val av styrelseledamöter, utöver självskrivna (*)
Val av två revisorer med ersättare (*)
Val av valberedning
Val av ansvarig för Moderatkvinnorna (*)
Val av ansvarig för Moderata Seniorer
Övriga ärenden
Årsmötet avslutas

Anmärkningar
Rösträtt vid årsmötet har medlemmar i någon av kretsens ingående föreningar.
§ 7 Kallelse till kretsårsmöte ska vara utfärdad av kretsstyrelsen senast tre veckor före
årsmötet
§ 10, 17 Styrelsens ledamöter äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisor.
§ 13 Kretsens partiförenings- och ungdomsföreningsordförande är, med vice ordförande som
ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom kommunfullmäktigegruppens
ordförande.
§ 14, 17 Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter (inklusive ordförande). Bland
styrelseledamöterna ska en person utses till ansvarig för Moderatkvinnorna.
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Verksamhetsberättelse
Vid kretsårsmötet 28 februari 2019 valdes följande styrelse:
Per-Olof Jonsson, kretsordförande
Patrik Olsen, vice kretsordförande
Ledamöter: Susanne Eliasson (ansvarig Moderatkvinnorna), Annica Portland Bengtsson
(ansvarig Moderata seniorer), Sven Sparavec, Björn Cedergren,
Självskrivna ledamöter:
Ordförande, Kalmar City, John Wahlgren
Ordförande, Berga-Lindsdal, Ole Torffvit
Ordförande, Rockneby-Läckeby, Per-Olof Jonsson
Ordförande, MUF Calmare 20+, Martin Elf, från november 2019 Olle Olson
Ordförande, MUF Kalmar stad, Filip Jägerbrink
Gruppledare i fullmäktigegruppen, Christina Fosnes
Partiets politiska sekreterare Helena Raunio har tjänstgjort som kretsstyrelsens sekreterare.
Till revisorer valdes Lisa Jalmander och Pär-Gustav Johansson och ersättare för dessa
Jörgen Bödmar och Per Dahl.
Till valberedning valdes Lisa Jalmander (sammankallande) samt Siw Gyllensten (MQ) och
Liam Stangrud (MUF).
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Verksamhetsåret 2019
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 st protokollförda styrelsemöten.
Våra föreningar har anordnat flertalet uppskattade medlemsaktiviteter inom ramen för deras
verksamhetsområde. Nedan följer en kort sammanfattning av det gångna året från
föreningarna.
Styrelsens signerade bokslut samt revisionsberättelse finns att tillgå på årsmötet.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka för året som gått och ser fram emot vad kommande
verksamhetsår medför.

Moderatföreningen Kalmar stad, verksamhetsbeskrivning 2019
Föreningen har avhållit 5 medlemsaktiviteter varav särskilt märks studiebesök på OKG och
hos e-Hälsomyndigheten. I samband med EP-valet arrangerades tårtkampanj, vilket togs
emot väl av de som nåddes av insatsen. Flera medlemmar har aktiv del i det sakpolitiska
arbetet och företräder partiet genom förtroendeuppdrag.
John Wahlgren, ordförande

Moderatföreningen Berga-Lindsdal, verksamhetsberättelse 2019
Berga-Lindsdalsförening är en aktiv förening. Medlemmarna har flitigt deltagit i olika
kampanjer och aktiviteter under året samt delat ut valmaterial inför Europaparlamentsvalet
den 26 maj.
Föreningen är representerad såväl i kretsstyrelsen som i kommunalpolitiken via flertalet
förtroendeuppdrag.
Föreningen har under året arrangerat följande egna möten och studiebesök:
Årsmöte 17 februari. Talare Jan R Andersson: Blåsningen
Kalmar hamn, Mats Gustafson, VD, 13 juni
Möte med Lindsdals samhällsförening 10 september
Möte med Socialförvaltningens enhetschefer om drog- och alkoholmissbruk 19 september
Martin Tunström Allians och borgerlighet 22 oktober.
Ole Torffvit, ordförande
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Moderatföreningen Rockneby-Läckeby, verksamhetsberättelse 2019
Föreningen har haft sex medlemsmöten under året. Föreningens medlemmar har deltagit i
olika aktiviteter samt företräder partiet i flera förtroendeuppdrag.
Per-Olof Jonsson, ordförande

Verksamhetsbeskrivning, Fullmäktigegruppen 2019
Samtliga förtroendevalda och övriga politiker tillträdde sina nya uppdrag under januari 2019.
Fullmäktigegruppen inledde verksamhetsåret med en lunch-lunch-aktivitet i slutet av januari
på Hotell Skansen i Färjestaden för att lära känna varandra och våra verksamhetsområden
varvat med föreläsare.
Vid våra heldagsöverläggningar en gång per månad, dagen innan kommunstyrelsen,
medverkar fullmäktigegruppen tillsammans med övriga inbjudna enligt stadgarna. Dagen
avrundas med ett gemensamt alliansmöte ofta med en inbjuden föreläsare i aktuellt ämne
under 30 min. Vid våra öppna gruppmöten två gånger per månad är medlemmar inbjudna att
medverka.
Under våren presenterade kalmarmoderaterna vårt alternativ med privat aktör för en
nödvändig ny simhall efter gedigen research. Genomslaget i pressen blev massivt via
lokaltidningar, radio och tv. Utspelet följdes upp med insändare och debatter.
Hösten inleddes med en heldagsaktivitet förlagd till räddningstjänstens konferenslokaler.
Dagen varvades med grupparbeten och föreläsningar, vilket resulterade i två fokusområden
under hösten.
•

Utbildningsnämnden – vilket resulterade i ett medialt utspel av effekterna från
fördelning av skolpeng i förhållande till socioekonomisk resursfördelning

•

Ny översiktsplan – en arbetsgrupp har tillsatts under ledning av vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Christina Fosnes, oppositionsråd, ordförande Fullmäktigegruppen
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Moderatföreningen MUF20+, verksamhetsbeskrivning 2019
MUF 20+ huvudsakliga verksamhet har under det gångna året bestått av talarkvällar,
seminarium och studiebesök. Föreningen har, för att nämna några exempel, gjort besök hos
länsstyrelsen, talat om dagsaktuell, moderat politik samt bjudit in drivna och framgångsrika
entreprenörer på talarkvällar.
Olle Olson, ordförande

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna 2019
2019 väckte vi upp MQ (Moderata Kvinnoförbundet) ur sin vila, vi har anordnat olika event
under året.
På Internationella kvinnodagen träffades vi på ett omtyckt frukostmöte, där vi fick ta del av
kvinnors situation i U-länderna i Afrika och vi fick också lära oss hur det var när MQ startade i
Sverige, som det första politiska partiet med ett kvinnoförbund.
På MQ dagen stod vi mitt i Kalmar och bjöd på kaffe och delade ut MQ souvenirer och
pratade om övergrepp på kvinnor i Sverige.
Vi har även haft ett välbesökt event ihop med seniorerna i Kalmar, där vi pratade om
skillnaden på kvinnliga och manliga hjärtan och hur mycket man ska/bör träna för att må bra!
Susanne Eliasson, MQ-ansvarig

Verksamhetsberättelse Moderata seniorer 2019
Moderata seniorer i Kalmar har utökat sin verksamhet under det senaste året. Vi har
arrangerat två tillställningar som har varit välbesökta och uppskattade.
Tillsammans med Moderatkvinnorna arrangerades i juni en föreläsning om skillnader mellan
kvinnligt och manligt hjärta.
Den 19 november arrangerade vi ett lunchmöte med kommunpolis Niko Kalcidis som
berättade om trygghet för seniorer.
Moderata Seniorer i Kalmar har som mål att arrangera två öppna arrangemang under året.
Annica Portland Bengtsson, MS-ansvarig

7

Kretsårsmöteshandlingar 2020
2020-08-06

Valberedningens förslag till kretsstyrelse
2020–2021
Valberedningen har bestått av Lisa Jalmander, Siw Gyllensten och Liam Stangrud.
Valberedningen lämnar följande förslag till årsmötet:
Ordförande

Tord Gyllensten*

Vice ordförande

Olle Olson

Självskrivna ledamöter:
Kalmarföreningen

Ordförande, Anton Stampe

Berga – Lindsdal

Ordförande, Ole Torffvit

Rockneby – Läckeby

Ordförande, Per-Olof Jonsson

MUF

Ordförande, väljs på årsmötet

MUF 20+

Ordförande, Olle Olson

Fullmäktigegruppen

Ordförande, Per-Olof Jonsson

Medlemsledamöter:

Susanne Eliasson, Moderatkvinnorna, MQ
Annica Portland Bengtsson, Moderata seniorer, MS
Hanne Deverén
Sven Sparavec

Revisorer:
Ersättare till revisorer:

Pär-Gustav Johansson, Björn Cedergren
Per Dahl, Jörgen Bödmar

Valberedning:

5 st, varav en från MQ, en från MUF

* oenig valberedning
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Motion till förbundsstämman

Sänk förbundsavgiften till 10%
Partiförening eller -krets ska betala en årlig avgift till förbundet. Denna årliga avgift
fastställs av förbundsstämman.
För tillfället betalar varje kommun i Kalmar län 30% av sitt kommunala partistöd till
riksorganisationen och länsförbundet. Riksorganisationen får 10% och Länsförbundet
får 20%.
Partistödet skall enligt kommunallagen användas till partiernas verksamhet för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Vi anser att den kommunala
partiorganisationen har de bästa förutsättningarna att använda partistödet till lokala
kampanjer och till valarbetet, så att stödet kommer till mer nytta i partiets ställning i
kommunen.
Med en lägre summa till länsförbundet skulle Moderaterna i länets kommuner ha
bättre råd att kampanja inför valet och därmed stärka partiets ställning på kommunal
nivå, vilket leder till en starkare ställning även på regional och riksnivå.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
att

förbundsstämman sänker avgiften från krets/förening till förbundet till 10%.

Kalmar moderata kommunkrets,
Kretsstyrelsen
Per-Olof Jonsson
Patrik Olsen
Anton Stampe
Ole Torffvit
Olle Olson
Filip Jägerbrink
Susanne Eliasson
Annica Portland Bengtsson
Sven Sparavec
Björn Cedergren

Kalmar moderata kommunkrets
Adress: Kaggensgatan 30, 392 32 Kalmar
Tel: 0480 432 100 070 300 37 70
info@kalmarmoderaterna.se | www.kalmarmoderaterna.se

