
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

ÖSTERLENMODERATERNA I SIMRISHAMNS KOMMUN 

2018/2019 

Styrelsearbetet 

Sittande styrelsen valdes på kretsens årsmöte på Marint Center på Skeppet 

den 5 mars 2018 och har under året sett ut som följande: 

 Kristina Nilsson Ordförande/MQ ordförande  

Frida Törnqvist  Vice ordförande/Självskriven ledamot 

   (Kivik/Gärsnäs)) 

Carl Strömberg Kassör 

Hanna Persson Självskriven ledamot MUF 

Anne Olofsdotter Självskriven ledamot (Simrishamns  

  Föreningen) 

Anders Johnsson Självskriven ledamot(Gruppledare) 

Bo Håkansson Självskriven ledamot (Seniorerna) 

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under verksamhetsåret, de har ägt 

rum enligt nedan: 

2018-03-05 Skeppet (konstituerande styrelsemöte) 

2018-04-19 Kommunhuset Simrishamn 

2018-05-29 Kommunhuset Simrishamn 

2018-11-27 Kommunhuset Simrishamn 

2019-02-19 Kommunhuset Simrishamn 



Val-och kampanjorganisation 

Som valledare utsågs Bo Kristoffersson, men under våren lämnade Bo rollen, 

då hans arbete tog mycket av hans tid. Vi sökte valledare men det dröjde till  

november som Anders Johnsson gick in och axlade rollen. Anders utsåg en 

grupp bestående av: Frida Törnqvist, Jeanette Ovesson, Maria Linde 

Strömberg och Jaennine Olesen, att tillsammans med honom leda oss in i 

valet 2018. Vi hade mycket aktiviteter under hela våren, sommaren och fram 

till den 8 september då det var val. Vi vann ju också valet!  

Utbildningsverksamhet 

Arbetsgrupper har under året skapats för att jobba med lokal 

politikutveckling. Arbetsgrupperna ska formulera svar på de frågor som 

väljarna efterfrågar, inför valet 2018, så vi blir intressanta och relevanta. Vi 

ska sätta mål och delmål samt formulera hur Österlen ser ut 2030. 

Kandidatutbildningen som var bra och genomarbetad genomfördes under 

våren. 

Moderata Seniorer 

Moderata seniorerna har haft många aktiviteter under året bland annat 

träffar med Maria Malmer Stenergard som miljöpolitisk talesperson och 

Stefan Lamme som pratade sjukhusfrågor. Moderata Seniorer deltog också 

aktivt i valarbetet tillsammans med medlemmar. Bo Håkansson som varit 

ordförande i Moderata Seniorer under många år avgick under året. Ny 

ordförande är Ingemar Nilsson. Ordförande har varit på Moderata Seniorers 

temadag på Riksdagshuset i Stockholm.   

MQ 

MQ har nu varit i gång tre år och målet är att skapa ett politiskt klimat där 

man som ny kvinna i politiken ska känna en trygghet samt att på sikt värva 

fler medlemmar till moderaterna.  Vi känner nu att vi har uppnått vårt mål 

och MQ deltog i valarbetet och hade därför inga egna sammankomster.   

Moderata Ungdomsförbundet 

MUFs ordförande har varit Hanna Persson. Till ny ordförande valdes 2019 

Kevin Sundin, Ystad. Vi har valt att kombinera våra medlemskvällar med 

både politik och glädje. Fokus har legat på Ystad, men Kevin vill öka inom 

hela verksamhetsorådet, som är Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbo. 

  


