Verksamhetsberättelse för Trelleborgs Moderata förening 2018
De personer som ingått i styrelsen under året är Göran Gärtner, ordförande,
Håkan Sjöberg, vice ordförande, Ina Liljegren, kassör, Ann Kajson Carlquist,
sekreterare, Mikael Rubin, ledamot, (gruppledare i kommunfullmäktigegruppen), Ib Rundgren, ordförande i MUF, Jonas Bjunö, ledamot, Roger
Persson, ledamot och Marianne Ohrlander, ledamot. Ständigt adjungerad till
mötena har Jan Isaksson varit under 2018 som representant för Trelleborgs
Moderata seniorer. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under
året. Mötena har varit konstruktiva och präglats av god stämning.
Föreningens webbplats
Styrelsen har beslutat att tidningen Blå Trelleborg ska vara vilande under året då
mycket av kommunikationen sker med mail och via Facebook samt messenger.
Lars Mikkelä har skött Trelleborgsmoderaternas hemsidas under året och
uppdaterat den löpande med valinformation.
Valår - arrangemang och kampanjer
Eftersom 2018 var valår har det, främst under senare delen av våren och i juliseptember varit en intensiv period av kampanjer, sammankomster och valarbete.
Fem ”öppet hus” arrangemang har genomförts med en kampanj i anslutning till
ett föredrag med en riksdagsledamot eller riksdagskandidat. Ledamöterna från
riksdagen har varit Anders Hansson och Boriana Åberg. De riksdagskandidater
som varit med är Louise Meijer och Emma Köster samt Lars-Ingvar Ljungman.
Både Boriana, Louise och Emma var med och hjälpte till flera gånger i
valarbetet på olika sätt.
Av övriga riksdagskandidater och riksdagsledamöter som hjälpt till i vår
valrörelse bör nämnas Ann Heberlein, som höll föredrag i både Anderslöv och
Trelleborg med många besökare under augusti, samt Tobias Billström som
besökte trygghetsvärdarna och var med på dörrkampanj på Stavstensudde.
Samtliga arrangemang har varit välbesökta.
Under valkampanjen användes en husbil som dekorerades med M-logga och
namn samt foto på vår blivande kandidat till kommunstyrelsens ordförande.
Tack vare husbilen underlättades de besök som gjordes i nästan alla av
Trelleborgs kommuns byar. I byarna genomfördes ”knacka dörr” kampanjer och
många bra samtal gjordes med väljarna. Konceptet med husbilen var mycket
lyckat och framgångsrikt.

Övriga aktiviteter
Trelleborgs Moderata seniorer har bedrivit aktiv medlemsverksamhet under året
i form av gemensamma luncher och informationskvällar samt deltagit mycket
aktivt i valarbetet och medlemsvärvning. MUF har fortsatt att utveckla
föreningen och arbetat aktivt i valarbetet och värvat nya medlemmar.
Samarbetet med Liberalerna och den lokala framtidsradion i Trelleborg har
fortsatt under 2018 och spelat en viktig roll i valrörelsen för att föra ut
information om politiska frågor. I slutet av 2018 tog Moderaterna över
framtidsradion själv och samarbetet med Liberalerna avslutades.
I december genomfördes den traditionella julfesten på (M)ötesplatsen med stor
uppslutning där Anders Hansson var med och höll ett uppskattat och roligt
föredrag. Deltagarna minglade och njöt av julmaten.
Samarbete
Det politiska samarbetet med Liberalerna, som påbörjades 2015, avslutades i
samband med valresultatet 2018 och de förhandlingar som fördes därefter samt
besluten som fullmäktigegruppen tog. Under innevarande mandatperiod
samarbetar vi Moderater med Kristdemokraterna i fullmäktige och i nämnderna
med gott resultat med målet att utveckla samarbetet.
Styrelsens arbete
Styrelsens arbete under året har främst präglats av att vinna valet i september
2018. Valledarna Mikael Rubin och Håkan Sjöberg har genomfört ett mycket
bra arbete med välkänt resultat.
Målsättning med vårt arbete är att fortsätta arbeta aktivt med kampanjarbete,
upplysning och information till medlemmarna samt att föra ut det Moderata
budskapet till Trelleborgarna för valvinst 2022!
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