
2020-01-23 

VÄLKOMMEN TILL 

VÄLLINGBYMODERATERNAS ÅRSMÖTE. 

 

 

Du är hjärtligt välkommen till Vällingbymoderaternas årsmöte den 10 mars klockan 

18.30. Plats Astrakangatan 19 dvs baksidan på Hässelby- Vällingbys 

förvaltningsbyggnad.  

 

Vi kommer bjuda på en lättare förtäring och tilltugg, men för att underlätta 

planeringen behöver vi ha ditt OSA senast den 25 februari.  

 

Skicka ett mail till ordförande Per Hallberg (phallberg@telia.com) för att: 

- Meddela om du avser komma på årsmötet (underlättar vår planering mycket) 

- Om du vill lämna en motion 

- Om du vill beställa verksamhetsberättelsen, vänligen skicka e-post till mig på 

adress phallberg@telia.com alternativt per.hallberg@sll.se 

- Under perioden 9 februari t om 2 mars, är jag på semester. Du kan då beställa  

Verksamhetsberättelsen från backstrom.elisabeth@gmail.com 

 

Föredragningslistan anges på baksidan 

 

 

Varmt välkommen! 

 

  

Styrelsen genom  Per Hallberg, 

Tel nr:  0709-349301 

Epost: phallberg@telia.com alternativt 

      per.hallberg@sll.se 
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 Föredragningslista 

 

1. Öppnande 

2. Val av ordförande på årsmötet 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

4. Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordförande justera 

årsmötesprotokollet 

5. Godkännande av föredragningslistan 

6. Godkännande av årsmötets utlysning 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Revisorns berättelse 

10. Fastställande av resultat och balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår 

13. Förslag från styrelsen 

14. Inkomna förslag (motioner) 

15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

16. Val av ordförande 

17. Val av vice ordförande 

18. Val av minst 3 ledamöter i styrelsen 

19. Val av minst en revisor och ersättare för denne, tillika särskild 

granskningsperson av rapport om lokalt partistöd i förekommande fall 

20. Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val vid 

årsmöten 

21. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare 

22. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i eenlighet med dess 

stadga 

23. Övriga ärenden 

24. Avslutning 
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BESLUT  VID  ÅRSMöTE  OCH  KONSTITUERANDE  MöTE

1..1.1 Styrelsens  sammansättning  och  funktioner  inom  styrelsen  (se  bilaga)

Vid det  konstituerande  mötet  i anslutning  till  årsmötet  den  20 februari  2019  valdes

följande  styrelseledamöter:

Per  Hallberg,  ordförande

Elisabeth  Bäckström,  vice  ordförande  (första),  tillika  medlemsansvarig

Anders  Granström,  vice  ordförande,  tillika  utbildningsansvarig

Busra  Kocaturk,  val-  och kampanjedare

Anders  Sätterberg,  bitr.  val-  och  kampanjedare

Per  Hagwall,  sekreterare

Claes  Eliasson,  kassör

Johan  Krafve,  ansvarig  hemsidan

Basu Alam,  ledamot

1.1.2

Joakim  Alvarez  invaldes  i styrelsen  med  begärde  utträde  på egen  begäran  under  året.

Övriga  val  (se  bilaga)

Till styrelsen  adjungerande  valdes:

Marina  Rosling

Abdo  Goriya

Ley Ikpo

Kristina  Molander  (har  ej deltagit  under  året)

Jennica  Gustavsson  (tillkom  under  året)

Till  revisor  valdes:  Dennis  Wedin  till  revisor.

Till revisorsuppleant  valdes  Sten-Åke  Larsson

Till ombud  till  förbundsstämmorvaIdes:  Per  Hallberg,  Elisabeth  Bäckström,  Anders

Granström,  Per  Hagwall,  BOsra  KocatOrk.

Till ersättare  valdes  Johan  Krafve,  Anders  Sätterberg,  Claes  Eliason,  Joachim  Alvarez,

Bo Arkelsten

Till  valberedning  valdes:  Bo Arkelsten  (sammankallande)  och  Ann  Arkelsten

Till  moderata  kvinnor  valdes:  Anne  Arkelsten  och  Biisra  Kocatörk

För moderata  senioreia:  Anders  SätterL»erg,  Anne  Arkelsten

1.1.3

Till moderata  företagarrådet:  Anders  Granström.  Ersättare  Johan  Krafve

Till  Studieförbundet  Medborgarskolan:  Anne  och  Bo Arkelslten

Politiska  uppdrag

Medlemmar  ur  styrelsen  hade  nedanstående  politiska  uppdrag:

*  PerHaIlberg,ledamotHässelby-VälIingbystadsdelsnämnd

*  EIisabethBäckström,ersättare  Hässelby-VäIIingbystadsdeIsnämnd
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*  BusraKocaturk,  ersättareHässeIby-VäIIingbystadsdeIsnämnd,Iedamot

Regionfullmäktige

*  AndersSätterberg,ersättareHässelby-VäIIingbystadsdeIsnämnd

*  Per Hagwall,  ersättare  Miljö-  och hälsoskyddsnämnden

*  Johan  Krafve,  suppleant  Svenska  Bostäder

*  Claes  Eliasson  ledamot  servicenämnden

*  Anders  Granström,  ersättare  fastighetsnämnden

1.2 Styrelsearbetet  inkl  mötestider  2019

Under  året  hade  styrelsen  protokollförda  sammanträden  den:

*  20 februari  (konstituerande  styrelsemöte)

*  25 mars

*  14  aprit

*  1l  juni

*  22 oktober

Under  punkt  Medlemsmöten  (2.2)  och Aktiviteter  (3.0)  nedan  redovisas  de viktigare

arbeten  styrelsen  initierade  under  2019.
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2.0 MEDLEMMAR

2.1 Medlemsutveckling  under  2019

Vid  årets  ingång  hade  föreningen  99 medlemmar.  Per  den  sista  december  2019  hade

föreningen  86 medlemmar  varav  31 MUF  medlemmar.  14  av medlemmarna  tillkom

under  2019  och  3 stycken  avsa sig medlemskapet.

Då 44 medlemmar  ännu  inte  betalat  medlemsavgiften  kommer  det  vara  viktigt  att

kontakta  dessa  medlemmar  första  kvartalet  2020  för  att  förmå  dem  att  betala.

Det  kommer  också  vara  viktigt  att  under  hela  2020  göra  medlemsaktiviteter  för  att

attrahera  nya medlemmar  till  föreningen.

2.2 Medlemsmöten

Vid  två  tillfällen  under  året  har  två  medlemsmöten  arrangerats  i Stadsdelsnämndens

lokal  på Astrakangatan  19:

*  Den 10  september  då medlemmarna  fick  tillfälle  att  träffa  styrelsen  och  ställa

frågor  om  vad  som  händerinom  partiet  och  de sakfrågor  som  bl.a.

stadsdelsnämnden  arbetar  med.

*  Den  25 november  då Bo Arkelsten  höll  ett  anförande  över  det  pågående  och

många  fall  bristande  trygghetsarbetet
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3.0 AKTMTETER  2019

3.1 Parlamentsvalet  till  EU

Årets  stora  händelse  bestod  av att  bedriva  val-  och  kampanjarbete  inför  EU:s

parlamentsval.  Hela  styrelsen  var  engagerad  i form  av dels  uppsökande  verksamhet

"dörrknackning"  och  möten  på Vällingby  Torg  samt  Råcksta  tunnelbanestation  dit

många  flyttat  in i vattenfalls  gamla  kontor.

3.2 Förberedelser  inför  2020

Inför  kommande  val  finns  det  ett  antal  områden  föreningen  kan förbättra.  Mot  denna

bakgrund började styrelsen diskutera ökad närvaro i sociala medier (läs facebookl
förbättrad  hemsida  och  ökad  uppsökande  verksamhet.  Detta  kan föranleda  att

arbetsuppgifterna  i styrelsen  kan behöva  justeras.  Styrelsen  kan behöva  utökas  och

fler  adjungerande  kan behöva  tillkomma.

3.2.1 Öppen  facebookgrupp

I slutet  av året  reaktiverades  Vällingbymoderaternas  öppna  facebookgrupp.  Gruppen

har  redan  över  IOO följare.

3.2.2 Uppdatering  av lokal  hemsida

Ett  stort  och  omfattande  arbete  kommer  krävas  under  2020,  då Vällingby-

moderaternas  hemsida  inte  uppdaterats  på mycket  länge.  Johan  Krafve  och Lillemor

Hjelmar  (adjungerad  under  året),  båda  kunniga  i Word  Press,  uppdaterar  sidan.  ALLA  i

styrelsen  medverkari  uppdaterandet  av hemsidan  men  främst  Per  Hallberg,  Basu

Alam  och Elisabeth  Bäckström  är ansvariga  för  att  skriva  artiklarna

3.2.3 Lokala  frågor

Under  verksamhetsåret  hr  ett  antal  viktiga  frågor  aktualiserats  bland  dessa  kan

nämnas:

Bristande  trygghet,  då skjutningar,  sprängningar  och  rån  har  ökat  i omfattning.

Frågan  bristande  trygghet  återkommer  regelbundet  i stadsdelsnämnden

Den aviserade  försäljningen  av Vällingby  Centrum

Stockholm  Exergy:s  planer  på att  bygga  ett  nytt  fjärrvärmeverk  i Löfsta  och  som

ska ersätta  befintligt  fjärrvärmeverk  i Hässelby  strand,  där  nya bostäder  planeras.

3.2.4 Utbildningsfrågor

Under  hösten  2019  samlades  6:e kretsens  ordförande  och  utbildningsledare  för  att

diskutera  gemensamma  frågor.  Med  visst  fokus  diskuterades  en upprepning  av

kretsens  traditionella  och  gemensamma  "basutbildning".  Idån  är  att  varje  förening

bjuder  in till  ett  utbiIdningstiIlfäIIe  men  att  alla kretsens  medlemmar  bjuds  in. Fortsatta

möten  kommer  hållas  under  2020.



4.0 EKONOMISK  REDOVISNING

4.1

4.2

Resultat  och  balansräkning

Kommentar  från  Claes.  Redovisning  i bilaga

Revisionsrapport

Kommentar  från  Dennis  Wedin  inkl  ansvarsfrihet.  Revisionsrapporten  i bilaga
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SLUTORD  OCH UNDERSKRIFTER

Styrelsen  bill  tacka  medlemmar  och  andra  engagerade  för  stödet  under  året  och

föreslår  :

Att  lägga 2019  års  verksamhetsberätteIse  till  handlingarna  samt

Att  godkänna  årets  resultat  balanseras  i ny räkning

Den  14  januari  2020

Styrelsen

Per  Hallberg h BåckstrUm

Ordförande ce ordförande

fra  Kucaturk  Johan

Ledamot Ledamot

Anders  Graöström

Vice  ordförande

Anders  Sätterberg

Ledamot

E iason

Kassor

Den  r»ya

svenska
modellen
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Moderata  Samlingspartiet  Vällingby

Redovisning  2019

Intäkter  och  kostnader  2019

Intäkter

2018

Medlemsavgifter 4880,00 3760,00

Kostnader

Möteskostn

Porto/kontorskostn

Bidrag

Trycksaker

Uppvaktning

Valkostnader

3100,00

430,00

319,00

5464,90

1422,00

154,00

387,00

2556,50

Årets  resultat

4880,00  3849,00

1031,00

3760,00  9984,40

-6224,40

Tillgångar  och  skulder

Kassa

Bank  SEB

Plusgiro/Nordea

Fordr  förbundet

Leverantörsskulder

Eget  Kapital

2645,91

252,08

4740,00

1877,41

252,08

4537,00

7637,99

7637,99  7637,99

59,50

6606,99

6666,49  6666,49

Vällingby  20"19-12-31

Styrelsen  fastställde  Balans-  och  Resultaträkning  vid  styrelsemöte  den  2020-01-14.

Min revisionsberättelse  har  lämnats  den  2020-  e*  '  l'

Dennis  Wedin

Revisor





Moderata  Samlingspartiet  Vällingby

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad  som utsetts  till revisor  för  Moderata  Samlingspartiet  i Vällingby  (802010-3779)  avger

efter  verkställd  granskning  av bokföringen  och styrelsens  förvaltning  för  2018 följande  berättelse.

Jag har granskat  bokföringen,  verifikationer  och i övrigt  vidtagit  de granskningsåtgärder  jag funnit

nödvändiga.

Granskningen  har inte givit  anledning  till  anmärkning.

Jag tillstyrker

att  årets  resultat  1031,00  kr balanseras  i ny räkning

att balansräkningen  för  2019 fastställes  och

att  styrelsen  beviljas  ansvarsfrihet  för  2019.

Vällingby  2020-0  % - ? '-,

Dennis  Wedin
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