Verksamhetsberättelse 2018
Inledning
Verksamhetsåret inleddes med årsmötet den 26:e februari, mötet hölls på Lucys
Dinner i Löddeköpinge och var mycket välbesökt.

Vid årsmötet valdes följande styrelse:

Ordförande

Kjell-Arne Ohlsson (nyval)

Vice ordförande

Johan Andersson (nyval)

Ledamöter

Boriana Åberg (omval)
Christian Lindblom (nyval)
Thomas Lövskog (nyval)
Marlene Hassel (nyval)
Joy Nilsson (nyval)

Utöver dessa av årsmötet valda ledamöter har Pia Almström varit adjungerad i
styrelsen i egenskap av kommunstyrelsens ordförande. Alexandra Wallin har varit
självskriven i styrelsen i egenskap av MUF ordförande, samt gruppledaren Anders
Lindvall.
Under året har 15 protokollförda styrelsemöten hållits, varav ett var konstituerande.
Under 2019 har den nuvarande styrelsen haft två styrelsemöten den 28:e januari
samt den 4:e mars.
Styrelsens arbete under året
2018 var ett valår, vilket har styrt hela vår verksamhet, med mycket aktiviteter, som vi
kan vara stolta över när vi ser resultatet. Kommunens största parti och innehar
makten tillsammans med alliansen. Se vidare nedan.

Valarbete
Vi har haft fyra stycken talarmöten, tre st. på Dahl´s hotel ett på sommarfesten hos
Pia
På det första mötet den 4:e mars var Maria Malmer Stenergard, dåvarande
miljöpolitisk talesperson inbjuden och höll ett trevligt och informativt föredrag om
partiets miljöpolitik.
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Redan två veckor senare var det Henrik Jönsson’s tur. Henrik är entreprenör och
känd UouTuber. Han höll ett mycket informativt och underhållande föredrag om
aktuella samhällsföreteelser, se gärna hans UouTube presentationer, intressanta och
sevärda.
Den 29:e april var det Hanif Bali’s tur, en av våra kändaste riksdagsledamöter. Han
var lite extra känd då eftersom hans frispråkighet lett till att han avgick från
partistyrelsen. Hanif höll mycket kunnigt ett föredrag om de flyktingregler vi
fortfarande lever efter, men som togs fram för att klara det stora antalet flyktingar
efter det andra världskriget.
Anna Tenje kommunalråd i växjö och medlem i förbundsstyrelse, var tillsammans
med sin familj inbjuden till vår traditionsenliga sommarfest hos Pia och Tommy den
2:a juni. Anna gav oss mycket tips och prov på hur man lyckas med politiken med sin
gedigna erfarenhet av politik i praktiken.

Valkampanjerna har utförts på ett antal fasta platser, som ICA Kävlinge, ICA Maxi
Löddeköpinge och stationerna i Kävlinge och Dösjebro, samt busshållplatser. I och
utanför lokalen. För att ytterligare nå ut till fler väljare med högre intensitet inrättade vi
en partilokal i en ledig affärslokal med centralt läge i Kävlinge centrum.
Antal kampanjer:
Strandkampanjer:
Möten med intressanta moderater:
Dörrknackning:

64 st.
12 (7 spontana)
4
20 (6 spontana)

Utdelning av cirka 20 000 valbroschyrer har skett i alla bostadsområden utom
landsbygden.
Vi har också deltagit i marknaderna i Kävlinge och Lödde Centrum, såväl som
Sillamarknaden i Barsebäckshamn. På sillamarknaden får man inte kampanja men
det fanns medlemmar på plats i våra moderata kläder.
Vidare har vi Parallellt med alla dessa kampanjer i "verkligheten" haft hög aktivitet på
digitala medier. Där har vi detta valet satsat på videor där våra toppolitiker fått tillfälle
att presentera sig.

Följande kampanjer har anordnats av Johan Ericsson och Annsofie Thuresson utöver
föreningens kampanjer:
5 stationskampanjer, 10 dörrknackningar delat ut Annsofies regionsfolder vid sex
tillfällen och 5 kampanjer vid ICA i Kävlinge och ICA Maxi i Lödde. Utöver detta
”öppet hus” på stationen för medlemmar att titta på valdebatten på fredagen innan
valdagen och Luciakampanj på stationen den 13 dec.
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En tråkig del av valrörelsen 2018 har varit en omfattande vandalisering och
förstörelse av valaffischer. Vi var hårt drabbade, men även de andra partierna
drabbades. En fundering är om vi skall sluta med de stora affischställen.

Valresultat i siffror:
2014

2018

Utveckling

Kävlinge

29,89%

31,34%

+1,45%

Riksdagen

23,33%

19,84%

-3,49%

Skillnad

+4,94%

Kampanjstatistik från partiet

3

Vi kan känna tillfredsställelse med att vi lyckats 5 procent bättre lokalt än vad partiet
gjort i riksdagsvalet och samtidigt befäster vår plats som kommunens största parti.

Föreningen deltog också på Skånemoderaternas förbundsstämma i Lund med flera
representanter.
Ekonomi Föreningens ekonomi är stabil och redovisas i en särskild ekonomisk
redovisning som granskats av föreningens valda revisorer.
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Avslutningsvis kan vi se tillbaka på ett valår, som vi genomfört på ett bra sätt med
fortsatt moderat styre i kommunen.
Med dessa avslutande ord ställer vi våra platser till förfogande samtidigt som vi
önskar den nya styrelsen och alla övriga medlemmar varmt lycka till!
Kjell-Arne Ohlsson
Ordförande

Kjell-Arne Ohlsson

Johan Andersson

Boriana Åberg

Christian Lindblom

Thomas Lövskog

Marlene Hassel

Joy Nilsson
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