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Verksamhetsberättelse 2019
Det har varit ett spännande år med Kävlingemoderaterna och mycket positivt har hänt under året. Det har
varit ett EU-val, ett stort antal kampanjer i kommunen, 20 nya medlemmar och många sociala events i
föreningen.
Den nya styrelsen fick som första uppdrag att kalla till ett extra årsmöte där revisionsrapporten skulle
godkännas och direkt därefter drog planeringen inför EU-valet igång. EU-valet innebär intensiva
kampanjer under hela maj månad och vi kampanjade mycket för säkerhet och trygghet, satsning på
kärnkraft och annat som är lika aktuellt lokalt som på EU-nivå. Kampanjen blev väldigt lyckad, med många
engagerade medlemmar som delade ut flygblad vid ICA i Kävlinge, under vårmarknaden, vid ICA i
Löddeköpinge och vid stationen i Kävlinge, knackade dörr, delade ut flygblad i brevlådor och mycket annat
som hör en valkampanj till. Resultatet i valet blev också bra, med en ökning från 20% till 22,5%.
Under sommarmånaderna var det lite lugnare på kampanjfronten, i vanlig ordning, och istället var det
dags för sommarfest hos Pia och Tommy i juni och sedan kräftskiva hos Stefan och Tynde i augusti. Båda
tillställningarna blev väldigt trevliga och vi passade på att värva och bjuda in ett antal nya medlemmar till
de båda festerna.
Under hösten och vintern var det lönehelgskampanj varje månad och vi mötte många intresserade
kommuninvånare vid kampanjtillfällena. Under julmarknaden i Kävlinge slog vi nog rekordet för året vad
gäller deltagande och vi var ett drygt tjugotal Moderater som samtalade med våra nuvarande och
blivande väljare.
Med Staffanstorp som förebild hade vi också after work varannan månad under hösten för att utvärdera
om det skulle fungera hos oss, med tanke på att vi har två någorlunda jämnstora centralorter i
kommunen. Deltagandet blev helt ok, även om vi tror att det kan bli bättre under våren. After work är ett
bra och informellt sätt att välkomna nya medlemmar och att umgås under lättsammare former.
Aktiviteterna och vår synlighet under året har gjort att föreningen fått runt 40 nya medlemmar och vi är
väldigt glada över att se att flera av de nya redan börjat engagera sig i kampanjer och visat intresse för
ersättarplatser i kommunens nämnder. Alla nya medlemmar blir hälsade välkomna av vår ordförande och
bjuds in till events, gruppmöten och after work för att bli en del av gemenskapen och kunna hjälpa till att
förbättra Kävlinge kommun på olika sätt.
Föreningens styrelse har tvingats byta kassör två gånger under verksamhetsåret, eftersom vi haft två
avhopp från styrelsen och den olyckliga slumpen gjorde att båda personerna som lämnade styrelsen
råkade vara kassörer. Styrelsearbetet har fungerat bra trots detta, men de upprepade överlämningarna
och den mindre styrelsen har naturligtvis ökat arbetsbördan för de kvarvarande.
Trots att det varit valår har föreningens ekonomi uppvisat ett överskott på över 200 000 kr under
verksamhetsåret och föreningens tillgångar uppgår nu till 510 000 kr. Noga kontroll av alla kostnader och
ett aktivt arbete med att ta in flera offerter vid inköp har gjort att föreningens kostnader kunnat hållas
nere, trots att aktivitetsnivån samtidigt varit hög.
Avslutningsvis vill jag och resten av styrelsen tacka för ett bra år i Kävlingemoderaterna, med många
positiva upplevelser och många nya bekantskaper. Stort tack!
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