Verksamhetsberättelse 2018 – Kivik Gärsnäs Moderata partiförening

Styrelsen 2018
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Frida Törnquist ordförande, Matts Karlsson vice ordf., Lars Ragnarsson sekreterare, Stefan Lamme
kassör, Kristina Nilsson MQ ansvarig, Lars-Gösta Nilsson medlemsansvarig, Anitha Lindqvist.
Christer Malm och Sven Bladh har varit revisorer och Alf-Göran Andersson ersättare.
Valberedningen har bestått av Anders Johnsson och Cecila Burhe.

Årsmöte och styrelsemöten
Föreningens årsmöte genomfördes 2018-03-01 på Stockeboda gård och 2018-03-05 på Skeppet,
Simrishamn. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 2 gånger. Styrelsens ordförande har
deltagit på Kretsstyrelsens styrelsemöten 2018.

Medlemmar och registervård
Antalet betalda medlemmar i föreningen 2019-03-14 är 40 st. 2018 ökade medlemmarna till följd av
aktiv medlemsvärvning inför valet.

Deltagande på konferenser, möten och utbildningar
Ledamöter från föreningen har deltagit på Förbundsstämman i maj i Kristianstad,
Nomineringsstämman i Malmö samt ett antal andra regionala möten och utbildningar.
Kandidatutbildning genomfördes i en sammanhållen serie under hösten 2018. De flesta av
kandidaterna till fullmäktige deltog i utbildningen.

Valåret 2018 med nära samarbete inom Österlenmoderaterna
Styrelsen har under året följt valledarens planering. Det har varit mycket valkampanjande och ett
intensivt arbete både på gator och torg men även på webben och sociala medier som styrelsen har
arbetat med.
Vi vill tacka för allas arbetsinsatser och för ett verkligt gott valarbete!
Ett utdrag ur alla valaktiviteter som har arbetats fram:
Moderaternas valspurtkampanj presenterades 8/8 på moderaternas facebooksida, YA Annonsering
¼-sida SimrishamnssidanYA 3,4,5,6,7,8/9, Annons i ÖM 9/8, 6/9
Pressaktivitet om valmanifestet 15/8, 19/8
Företagsknack 9/8, 22/8, 27/8
Valupptakt 10/8 på Malmö Live med buss från Shmn,
Dörrknack i Gärsnäs 11/8, Borrby 12/8, Sankt Olof 17/8, Brantevik 18/8, Hammenhög 20/8,
Riksdagskandidat Daniel Jönsson 13/8 träffade kommunpolis, kampanj och kickoff.
Sjukhuskampanj 13/8, 30/8
Val-kick-off på Stockeboda 13/8 med samarbetsuppgifter, klurigheter, mat/dryck
Seniorcafé på Seglarpaviljongen 23/8

Cafémöte nyanlända 29/8
5-9/9 100 timmar valspurt….!
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Valdagen 9/9 alla på listan deltog med valsedelsutdelning vid varje vallokal kl. 08-20. Valvaka från kl.
20,00 på Kockska gården
Utöver detta löpte arbetet på FB och hemsidan vidare. Kandidatpresentationer, Utspel, filmer
”småannonser” m.m.
Dessutom har många spontana knackningsinitiativ och utdelning utanför affärer gjorts.
Valplaneringsgruppen har bistått med bord, tält och flaggor samt kampanjmaterial.
Som ett fortsatt led i samarbetet inom Österlenmoderaterna och pga ett växande intresse av en
föreningssammanslagning beslöts att hålla även detta årsmöte (27/3 2019) tillsammans med
Simrishamnsföreningen med efterföljande gemensamt årsmötessamkväm.

Medlemsaktiviteter under 2018
Arrangemangen med (M)ingel-kvällar har fortsatt under 2018:
Alla medlemmar varit välkomna att träffas ”afterwork” 17-19. Att enkelt och lättsamt träffas över ett
glas har lockat medlemmar att mötas och intressera sig för förening & vår politik detta valår.
Följande medlemsmingel har genomförts:
30 maj på En gaffel kort, Simrishamn
28 juni Mingel på Cilias Kilegården, Kivik
6 september Mingel på Hickory, Simrishamn
22 oktober Mingel med alliansen på Fastighetsbyrån, Simrishamn
18 december glöggmingel med alliansen på Kockska gården, Simrishamn
Andra aktiviteter (utöver alla olika aktiviteter under valrörelsen) som har varit välbesökta och har
haft som syfte att marknadsföra Moderaterna för att få nya medlemmar har varit:
18 juli Kiviks marknad
27-29 juli Krämarmarknad
15 augusti Informationsmöte nyanlända
M-gruppsmöten
Aktiva och intresserade medlemmar har uppmuntrats att delta på M-gruppsmöten för alla
Österlenmoderater och som har genomförts på måndagar i början av varje månad.
Inplanerade aktiviteter 2019
Några planerade gemensamma aktiviteter för alla medlemmar i samarbete med
Simrishamnsföreningen:
moderata gruppmöten: 4/3, 8/4, 6/5, 3/6
Seniorerna (i samarbete med Tomelilla/Ystad) bjuder till aktivitet inför EU-valet: 13/5

Styrelsen Kivik Gärsnäs
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