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Föredragningslista
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringspersoner
6. Fastställande av röstlängd *
7. Godkännande av årsmötets utlysning *
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag från styrelsen (propositioner)
12. Inkomna övriga förslag (motioner)
13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen *
14. Fastställning av antalet ledamöter i styrelsen *
15. Val av ordförande i kretsstyrelsen
16. Val av vice ordförande i kretsstyrelsen
17. Val av styrelseledamöter varav en Moderatkvinnoansvarig och en ansvarig för
Moderata Seniorer, utöver självskrivna
18. Val av två revisorer och ersättare för dem
19. Val av valberedning
20. Övriga ärenden
21. Årsmötet avslutas
Kommentarer till föredragningslistan grundade på partiets normalstadgar
6 För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem ha varit medlem i
föreningen sex veckor före mötet och vara införd i av förbundet tillhandahållen röstlängd.
7 Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet.
Även medlemmar i kvinno- och ungdomsföreningar inom verksamhetsområdet skall kallas.
Kallelsen behöver inte vara personlig.
13. Kretsens partiförenings-, kvinnoförenings- och MUF:s föreningsordförande är, med vice
ordförande som ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom
kommunfullmäktigegruppens ordförande.
14. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande,
varav en moderatkvinnoansvarig, inklusive kretsordförande, vice kretsordförande och de
självskrivna ledamöterna.
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Verksamhetsberättelse 2020
Vid kretsårsmötet 3 september 2020 valdes följande styrelse:
Per-Olof Jonsson, kretsordförande
Olle Olson, vice kretsordförande
Ledamöter: Susanne Eliasson (ansvarig Moderatkvinnorna), Annica Portland Bengtsson
(ansvarig Moderata seniorer), Sven Sparavec, Magnus Jernetz Gustavsson samt
Självskrivna ledamöter:
Ordförande, Kalmar City, Anton Stampe, från november 2020 Lars-Erik Larsson
Ordförande, Berga-Lindsdal, Ole Torffvit
Ordförande, Rockneby-Läckeby, Per-Olof Jonsson
Ordförande, MUF Calmare 20+, Olle Olson
Ordförande, MUF Kalmar stad,
Gruppledare i fullmäktigegruppen, Per-Olof Jonsson
Partiets politiska sekreterare Helena Raunio har tjänstgjort som kretsstyrelsens sekreterare.
Till revisorer valdes Pär-Gustav Johansson och Björn Cedergren och ersättare för dessa
Jörgen Bödmar och Kajsa Hedin.
Till valberedning valdes Kajsa Hedin (sammankallande) samt Micael Nilsson, Tobias Radhe,
Lisa Jalmander (MQ) och Charlotte Carlgren (MUF).
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 st protokollförda styrelsemöten.
Verksamhetsåret har präglats starkt av den rådande Covid-19 pandemin som drabbade oss i
mars 2020 och har pågått hela året. Året har på många sätt blivit annorlunda än vad som var
planerat. Få fysiska aktiviteter har kunnat genomföras, men vi har behållit vår optimism och
lyckats ställa om vår verksamhet till att bli mer digital. Även digitala möten kan vara effektiva
och givande, men det är många som saknar fysiska samtal med väljarna.
Pandemin har också påverkat medlemsaktiviteterna. Våra föreningar har anordnat flertalet
uppskattade digitala medlemsaktiviteter utifrån 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 det gångna året. Vi hoppas att vi kan återgå till det
normala i god tid innan valet 2022 och ser fram emot vad kommande verksamhetsår medför.
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Moderatföreningen Kalmar stad, verksamhetsbeskrivning 2020
Efter årsmötet 18 februari 2020 drog Covid-19 in över Sverige. Tvätta händerna, Håll
avstånd och Stanna hemma om du är sjuk har varit temat för året. Tyvärr drabbade detta vår
förening negativt och all verksamhet hamnade på is.
Anton Stampe, vår ordförande valde att avsluta sitt uppdrag i november.
Styrelsen har under året haft ett fåtal möten och väntat på att covid-prognosen skulle ändras,
men det har gått långsamt och vi har därför istället planerat för att gå mer digitalt till nästa år.
Lars-Erik Larsson, ordförande

Moderatföreningen Berga-Lindsdal, verksamhetsbeskrivning 2020
Föreningen har under året arrangerat följande aktiviteter:
Till ett antal av föreningens möten har också gjorts särskilda inbjudningsblad,
som lagts i föreningsfoldern när denna delats ut. 750 Broschyrer delades ut kring 22
september.
• Årsmöte 17 februari. Talare Carl Dahlin
• Zoom möte, 2 juni: Vad kan vi kräva av en regering i dag, Olof Ehrenkrona,
• Svenska Dagbladet
• Möte 16 sept, föreläsare Hanne Deverén: Vad vill vi i Kalmar?
• Zoom möte 22 sept: föreläsare Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund:
• Den svenska skolan - hur blir den bättre?
Ole Torffvit, ordförande

Moderatföreningen Rockneby-Läckeby, verksamhetsbeskrivning 2020
På grund av den rådande pandemin har föreningen inte haft egna aktiviteter. Föreningens
medlemmar har deltagit i olika digitala aktiviteter samt företräder partiet i flera
förtroendeuppdrag.
Per-Olof Jonsson, ordförande
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Fullmäktigegruppen, verksamhetsbeskrivning 2020
Vid våra heldagsöverläggningar en gång per månad, medverkar fullmäktigegruppen
tillsammans med övriga inbjudna enligt stadgarna. Dagen avrundas med ett gemensamt
alliansmöte ofta med en inbjuden föreläsare i aktuellt ämne. Vid våra öppna gruppmöten två
gånger per månad är medlemmar inbjudna att medverka. Sedan april har i princip alla möten
varit digitala.
Fullmäktigegruppen och övriga medlemmar med förtroendeuppdrag inledde hösten med en
gemensam lunch till lunch kick-off som upplevdes mycket givande. Detta var även
startskottet till arbetet mot valet 2022. Under hösten har fullmäktigegruppen i samarbete med
övriga förtroendevalda arbetat fram strategin vi ska jobba efter fram tills valet 2022.
Enligt vår nyframtagna strategiplan kommer vi utveckla och presentera förslag och
åtgärdsprogram på flera olika områden innan valet. Dessa program ska bl.a. handla om
arbete och välfärd, äldreomsorg, skola, miljö och landsbygdsutveckling. I oktober
presenterade vi vårt första program, ett omfattande åtgärdspaket inom trygghet i samarbete
med Kalmaralliansen. Vårt trygghetsprogram fick bra uppmärksamhet i media och som satte
agendan för frågorna.
I vår budget föreslår vi bland annat ökade satsningar på trygghet, en högre skolpeng och
mer lokal mat i skolorna. Tillsammans med våra allianspartier L och KD förbereder vi oss för
maktskifte i Kalmar kommun.
Hanne Lindqvist, oppositionsråd

Moderatföreningen MUF20+, verksamhetsbeskrivning 2020
MUF20+ har under det gångna året haft svårt att få till aktiviteter på grund av den rådande
pandemin. Året har egentligen endast bestått av ett digitalt årsmöte för att fastställa de
poster som föreningen utgörs av och mer övergripande diskutera hur man under hösten
skulle kunna få till en talarkväll med CIS VD Tomas Eriksson. Tyvärr eskalerade pandemin
ännu en gång, vilket har gjort att talarkvällen inte blivit av ännu. Så fort pandemin är över
eller restriktionerna lättar är tanken att få till kontinuerliga talarkvällar, precis som tidigare.
Olle Olson, ordförande
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Moderatkvinnorna, verksamhetsbeskrivning 2020
All verksamhet har även i MQ varit väldigt påverkad av den pågående pandemin.
I januari hade vi en träff inbokad med kvinnligt företagande med föreläsare från Science Park
men tyvärr fick vi ställa in denna pga för få anmälda.
Den enda aktiviteten som skett har varit över sociala medier, där vi delat material som
kommit från MQ Sverige, inom aktuella ämnen som: hedersvåld, kvinnlig könsstympning,
kvinnligt företagande, få in fler kvinnor i politiken, våld i nära relation under pandemin och att
få gifta sig med den man vill.
Den 27 september medverkade jag i digitalt ordförandemöte för MQ. Vi diskuterade hur vi
ska gå vidare när pandemin är över och vi kan ha fysiska möten igen.
Förbundet har under 2020 jobbat med att ta fram nya stadgar för MQ, som är mer likvärdiga
de som finns för Moderaterna i helhet, där jag lämnat synpunkter och idéer från vår
landsända.
Ser fram emot 2021, där vi kan anordna mer möten, både digital och fysiska, viktigt att vi får
nya och aktiva kvinnor i partiet.
Susanne Eliasson, ansvarig för Moderatkvinnorna

Moderata seniorer, verksamhetsbeskrivning 2020
Den 11 mars anordnade Moderata Seniorer en välbesökt och mycket uppskattad föreläsning
i Biblioteket med temat Hjärnans stimulans.
Med anledning av pandemin har verksamheten inom Moderata seniorer legat nere resten av
året 2020.
Annica Portland Bengtsson, ansvarig för Moderata Seniorer
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Valberedningens förslag för kretsårsmötet
Valberedningen har bestått av Kajsa Hedin, Micael Nilsson, Tobias Radhe, Lisa Jalmander
(MQ) och Charlotte Carlgren (MUF). Valberedningen lämnar följande förslag till årsmötet:
Ordförande att leda mötet: Måns Linge
Sekreterare för mötet: Helena Raunio
Justerare för mötet: Per Dahl, Hanne Lindqvist

Kretsstyrelse 2021-2022
Antal ledamöter i styrelsen: 11 inklusive ordförande och vice ordförande. Antal ledamöter
beräknat på antal poster ej personer. Antal personer i styrelsen blir i nuläget 8 enligt
förslaget.
Ordförande Per-Olof Jonsson *
Vice Ordförande Olle Olson **
Självskrivna ledamöter
Ordförande Berga-Lindsdal – Ole Torffvit
Ordförande Kalmar – Måns Linge
Ordförande Rockneby-Läckeby * – Per-Olof Jonsson
Ordförande MUF –
Ordförande MUF 20 ** – Olle Olson
Ordförande i Fullmäktigegruppen * – Per-Olof Jonsson
Övriga ledamöter enligt stadgar
Moderatkvinnoansvarig – Susanne Eliasson
Ansvarig Moderata Seniorer – Annica Portland Bengtsson
Övriga ledamöter
Hanne Lindqvist - oppositionsråd
Revisorer:
Ersättare till revisorer:

Pär-Gustav Johansson, Björn Cedergren
Jörgen Bödmar, Kajsa Hedin

Valberedning 2022:

5 st, varav en från MQ, en från MUF
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