Verksamhetsberättelse
Moderaterna i Falun

2019

Ett verksamhetsår med både ett omval och EU-val!
Den 7 februari 2019 beslutade Valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, att det skulle
ske ett omval i Falun den 7 april 2019. Därmed var det bara för oss att påbörja en ny valkampanj.
Med facit i hand kan vi dock konstatera att vi inte lyckades engagera ett lika stort väljarstöd som
vid det föregående ordinarie valet.
Valdeltagande vid omvalet blev som befarat lågt och den moderata framgången efter valet i
september 2018 blev tyvärr inte långvarig. Vi tappade ca 3 procent av väljarstödet och därmed 2
mandat. Resultatet var naturligtvis en besvikelse för oss moderater men tillsammans med Falualliansen beslutade oss för att fortsätta och styra som den större av de två minoriteterna.
Inför EU-valet i maj märktes det att både partier och väljare i Falun hade tröttnat på valkampanjer. På riksnivå kunde vi i moderaterna dock notera en stark ökning jämfört med resultatet 2014.
Alltid något att glädjas över.
Under hösten har arbetet i nämnder och styrelser kommit igång igen. Som en konsekvens av
valresultatet tappade vi inte bara två platser i fullmäktige utan också ett antal platser i nämnder
och styrelser. Några av oss blev därför tvungna att lämna uppdrag vilket självfallet är tråkigt.
Nu måste vi dock göra det bästa av situationen. Vi måste blicka framåt och vi behöver bli fler
aktiva medlemmar. Ökningen av medlemmar inom MUF är glädjande men vi behöver bli fler inom
alla åldersgrupper. Ett ökat antal medlemmar kommer att vara helt avgörande för Falumoderaternas möjlighet till tillväxt och förnyelse.
I och med årsmötet lämnar jag styrelsen och uppdraget som ordförande eftersom mitt arbete
kräver mer av min tid. Jag vill därför tacka alla medlemmar för era olika insatser under 2019 och
den tid jag varit ordförande. Samtidigt vill jag även önska den nya styrelsen lycka till i det viktiga
arbetet med att utveckla Falumoderaterna.
Österå i februari 2019
Kent Svens
Ordförande för Falumoderaterna

Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Faluföreningen av Nya Moderaterna får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2019.
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Styrelsens arbete

Föreningsstyrelsen står för olika utåt- och inåtriktade aktiviteter för medlemmar och allmänhet. I
partigruppen och fullmäktigegruppen (bestående av de ordinarie ledamöterna) sker de politiska
diskussionerna samt val till nämnder och styrelser. Samtliga medlemmar i föreningen är välkomna på såväl föreningsaktiviteter som de politiska diskussionerna i fullmäktigegruppen.
• Ett antal medlemsbrev, såväl digitalt som med posten, har gått ut under året.
• Styrelsen var mycket engagerad vid aktiviteter inför omvalet i april.
• Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden.
• Föreningen hyr lokal av Vi Förenade i Näringslivets Hus.
• Föreningen har deltagit i de av länsförbundet anordnade aktiviteterna under året.

Kommunfullmäktigegruppen

I början av året var Moderaternas ledamöter i kommunfullmäktige Håkan Hammar, Christer
Carlsson, Mats Dahlberg, Catharina Enhörning, Jan E Fors, Göran Forsén, Gunilla Franklin, Lisa
Larsbäck, Björn Ljungqvist, Vanja Ottevall, Mikael Rosén, Carl Ström, Kent Svens och Veronica
Zetterberg. Håkan Hammar valdes till kommunfullmäktiges ordförande.
Efter omvalet i april förlorade vi två mandat vilket gjorde att vi gick från 14 till 12 ledamöter i kommunfullmäktige – Göran Forsén, Christer Carlsson, Mats Dahlberg, Catharina Enhörning, Jan E
Fors, Gunilla Franklin, Björn Ljungqvist, Vanja Ottevall, Mikael Rosén, Carl Ström, Kent Svens
och Veronica Zetterberg. Göran Forsén valdes till kommunfullmäktiges ordförande.
Mats Dahlberg har varit vårt kommunalråd.
I landstingsfullmäktige representerades partiet av Christer Carlsson, regionråd och Mikael Rosén, regionfullmäktiges ordförande. Övriga ordinarie ledamöter i regionfullmäktige från Falun var
Gunilla Franklin och Martin Bergman.
I Sveriges riksdag företräddes Falumoderaterna och Dalarna av Ann-Britt Åsebol.

Verksamhet

Omvalet i Falun ledde till ett minskat valdeltagande och därmed färre röster. Moderaterna i Falun
förlorade två mandat jämfört med valet 2018. Efter en del turbulens kunde allianspartierna i Falun (M, C, L, KD och FP) formera sig och blev till sist en styrande minoritet med 28 mandat mot
oppositionens 27 mandat. SD fick efter omvalet 6 mandat. Året har präglats av omvalets resultat
och alliansens försvagade utrymme i fullmäktige. På grund av omvalet kom också det politiska
arbetet igång senare än vanligt.
Efter sommaren inleddes en serie alliansmöten där vi pratar ihop oss om förd politik. Arbetet har
så här långt präglats av samförstånd i huvudsak.
Inför omvalet i april kampanjade vi lika aktivit som till ordinarie val i september 2018. Vi använde
oss åter av Leif Öskogs husbil som bas och fanns på Stora torget varje dag fyra veckor innan och
fram till valdagen. Intresset från förbipasserade var relativt stort trots att många tyckte det var
onödigt att behöva gå och rösta i ännu ett kommunalval. Vi köpte en busskampanj och syntes
på samtliga stadsbussar i Falun under två veckor. Vi kampanjade dessutom vid morgontågen
och sjukhusets entré under några morgnar. Vi knackade dörr och lappade de flesta brevlådor i
Falun kommun. Ulf Kristersson kom till Falu Bowling & Krog under en eftermiddag och hjälpte
oss i vårt arbete.
Dessutom kampanjade vi till viss del inför EU-valet den 26 maj, även om kampanjlusten då var
ytterst begränsad.
MUF fortsätter engagera allt fler. Per sista december 2019 var de uppe i 106 medlemmar.
På grund av omvalskampanjen blev vår ekonomi ansträngd. Därför har vi deltagit sparsamt i
centrala aktiviteter. Flera Falumoderater var med vid Dalamötet 20-21 september i Romme Alpin
och ett flertal av dessa bekostade mötet med egna medel.

Moderatkvinnorna, Mq

Moderatkvinnorna över hela Sverige har tillsammans arbetat fram en ny handlingsplan med ett
jämställdhetsbokslut och lokala erfarenheter som grund. Veronica Zetterberg har under året valts
till ordförande för Moderatkvinnorna i Dalarna.
Aktiviteter som vi deltagit i under året är bl a:
• Företagsbesök vid Science Park i Karlskoga
• Talarkvällar
• Pridefestivaler i Falun och Mora
• Rättviks marknad
• Blodomloppet i Borlänge

Medlemmar

Vårt medlemsantal var vid årets slut 258 varav MUF 106.

Ekonomi

Den ekonomiska ställningen och det ekonomiska utfallet framgår av bifogad resultat- och
balansräkning.
Styrelsen föreslår:
- att underskottet om -22 984 kr överförs i ny räkning
Föreningens egna kapital är därmed 78 261 kr vid 2019 års slut.
I övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2020 höjs från 195 kr till 200 kr.

Falun i februari 2020

Öskog

Moderaterna i Falu kommun
Org. Nr. 883201-0667

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2018.

Resultaträkning
2017

Belopp i kr
Intäkter
Medlemsavgifter
Öv intäkter
Partistöd
Summa intäkter
Kostnader
Konferenser
Interna möten
Medlemsvård
Medlemsaktiviteter (ej måndags möten)
Lokalhyra
M-Dalarna serviceavgifter
MUF
Trycksaker, reklam, medlemsblad
Bank- och försäkring
Valkostnader
Styrelsekostnader
Övriga rörelsekostnader och intäkter
Summa kostnader
Rörelseresultat före finansiella intäkter
Ränteintäkter

2018

7 245

9 475

391 050
398 295

396 156
405 631

-

16 502
44 121
100

-

57 001
65 770
2 339

-

52 889
97 761
15 251
1 400
42 321

-

49 940
99 039
2 913
162 138
274 516

-

21 626
291 971

-

106 324

-

0

2019
9 275
5 000
374 335
388 610

19 585
733 241

-

3 100
31 449
4 299
905
50 940
93 584
4 351
11 599
1 309
202 032
604
7 422
411 594

327 610

-

22 984

-

0

Resultat efter finansiella poster

106 324

-

327 610

-

22 984

Årets resultat

106 324

-

327 610

-

22 984

Balansräkning
2017

2018

2019

2 125,00
5 000,00
5 000,00
12 485,00
24 610,00

3 000,00
24 345,00
12 735,00
40 080,00

1 791,00
1 791,00

Kassa och bank
Kassa
SEB Checkräkning
SEB Enkla sparkontot (MUF)
Summa kassa och bank

379 473,23
31,34
379 504,57

32 190,39
31,34
32 221,73

48 924,64
4 561,34
53 485,98

Summa omsättningstillgångar

404 114,57

72 301,73

55 276,98

10 000,00
283 588,27
106 324,30
399 912,57

10 000,00
389 912,57
- 327 610,84
72 301,73

Belopp i kr
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kundfordringar
Avräkning MUF
Avräkning Björke
Skattekonto
Förutbetalda kostnader
Summa fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Summa eget kapital och skulder

4 202,00

###########
-327 611,00
72 302,00
5 959,00
-

-

404 114,57

78 261,00

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Kundfordringar
Faktura länsförbundet
MUF avräkning
Avräkning Björke
Summa
Förutbetalda kostnader
Lokalhyra
Summa

-

-

-

2 125,00
5 000,00
5 000,00
12 125,00

3 000,00
3 000,00

-

12 485,00
24 610,00

12 735,00
15 735,00

-

Verksamhetsplan 2020
Följande verksamheter/aktiviteter ska moderaterna i Falun genomföra under året:

Medlemmar

Under året ska vi jobba aktivit för att locka fler medlemmar till föreningen. En rekyteringsgrupp är
utsedd som ska planera aktiviteter för ändamålet. Vi ska ta väl hand om nya och gamla medlemmar och säkerställa att medlemregistret hålls aktuellt.

Arrangemang

Vi ska utveckla stimulerande mötesformer.
Genomföra alliansmöten.
Anordna medlemsaktiviteter/utbildningar.

Intern information

Våra kanaler, främst vår webplats och Facebooksida, ska hållas uppdaterade. Vi finns också
representerade på Twitter och Instagram.
Vi ska ta fram ett nyhetsbrev och kontinuerligt skicka information till våra medlemmar.

Extern marknadsföring/kampanj

Delta i förbundets olika aktiviteter.
Aktiviteter tillsammans med alliansen.

Utbildning

Driva politik i majoritet.
Delta i kurser och konferenser.
Erbjuda medlemmar möjlighet att delta i M-akademin.

MUF

Integrera MUF och MSU i verksamheten bättre än tidigare.
				

Valberedningens förslag till styrelse 2020
Ordförande		
Anton Pettersson
Vice ordförande
Anders Lindh
Ledamöter		
Andreas Johansson
			Carl Ström
			Leif Öskog
			Tina Sjöström
Gruppledare		
Mats Dahlberg
MQ			Veronica Zetterberg
			Representant från MUF
Revisor		
Göran Forsén (sammankallande)
			Christina Haggren
Revisorsersättare Birger Back
			Bo Wickberg

Motion 1: Förbered nästa lokala moderata regering
Politik handlar till en del om att vinna val, men det stora och svåra arbetet börjar när man faktiskt
har vunnit val. Nu skall alla löften vi givit väljarna infrias. En kommun är en komplex organisation,
i praktiken är det en nation i miniatyr. Att styra och manövrera denna komplexa koloss mot politiska mål kräver förberedelse och kunskap. Med detta avser jag inte bara formell kunskap, utan
även kunskap om organisationen och det politiska spelet.
Ensam är inte stark i politikens värld. För att orka kämpa på i ett hårdnande politiskt klimat måste
man ha en hemvist, en plats där ens vänner och lagkamrater finns. Att arbeta i motvind mot vår
politiska opposition är en del av uppdraget, men att möta samma motvind på hemmaplan gör
uppdraget omöjligt.
För att åstadkomma detta måste vi i förberedelserna för nästa mandatperiod inleda ett känsligt,
jobbigt men helt nödvändigt arbete redan nu. Vi måste ”vaska fram en framtida lokal regering” och förbereda dessa människor att tillträda kommunalråds- och nämndsordförandeposter
hösten 2022. Detta kan enligt min mening inte vänta till efter valet 2022, för att sedan följas
av interna strider som sliter sönder sammanhållningen i det lag som förväntas genomföra vår
moderata politik. Jag hyser inga illusioner om att vi kan undvika dessa strider helt, men det är
bättre att vi löser dessa problem nu än inför öppen ridå hösten 2022 när vi dessutom behöver
fokusera på och förhandla olika samverkansalternativ. Såväl vi själva, våra samarbetspartners
som medborgarna behöver veta vilka som är våra nyckelspelare för att kunna ta ställning till vår
regeringsduglighet.
Då moderaterna Falun står inför ett skede där vi i högre utsträckning behöver fylla på med en ny
generation ansvarstagande politiker, blir detta arbete än mer nödvändigt.
Jag yrkar:
• Att rekryteringskommittén inleder arbetet med att plocka fram ett eller flera namn kopplat till
kommunens politiska ”nyckelfunktioner”.
• Att intresserade medlemmar erbjuds löpande insyn i processen.
• Att förslag på namn presenteras i samband med årsmötet 2021 (om ett år).
• Att de föreslagna namnen erbjuds riktad kompetensutveckling.
• Att resultatet av det stadgeenliga provvalet skall ”viktas” enligt en i förväg beslutad modell vid
fastställandet av den slutliga listan vi går till val på (det skall vara rådgivande men helst inte
omkullkasta de förberedelser som har gjorts tidigare).
Björn Ljungqvist (M) Falun

Svar på motion – Förbered nästa lokala moderata regering
Förslag till beslut
Föreslå årsmötet besluta att
Motionen bifalls

Sammanfattning
En lärdom vi måste dra från valet i höstas var att inför nästa val ha alla förstanamn till nämnder
och styrelser klara i god tid före valet. Detta dels för att slippa interna kamper när valresultatet
väl står klart men också för att ha möjlighet att marknadsföra de olika kandidaterna inför valet.
För att kunna bifalla motionen måste dock en stadgeändring ske, detta enligt det bilagda dokumentet ”Förslag till tidsschema nya rutiner”.
Kent Svens
Ordförande
Falumoderaterna

Förslag till tidschema nya rutiner
Årsmöte 2020
Beslut om nya rutiner
			Val av rekryteringskommitté
Maj 2020		
Förbundsstyrelsen fastställer nya rutiner
September 2020
Rekryteringskommittén ger förslag på kandidater
Årsmöte 2021
Val av nomineringskommitté
September 2021
Nominering av kandidater
Årsmöte 2022
Fastställande av lista
			
Fastställande av samtliga 1:a namn

Föredragningslista årsmöte 2020
Föreningsårsmöte 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Årsmötet öppnas
Godkännande av föredragningslistan
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av justeringspersoner
Godkännande av årsmötets utlysning
Godkännande av röstlängd
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift för år 2020
Förslag från styrelsen - propositioner
Inkomna övriga förslag från medlemmar - motioner
Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande och vice ordförande
Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig
Val av två revisorer och ersättare för dem
Val av ombud och ersättare till förbundsstämman
Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
Val av rekryteringskommitté
Övriga ärenden
Årsmötet avslutas

