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Årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöten 
Föreningens årsmöte genomfördes 2019-03-27 på Skillinge Teater där 20 medlemmar deltog. 

Extra årsmöte genomfördes 2019-05-13 i Simrishamns stadshus med 13 deltagande 

medlemmar 

 

Styrelsen har genomfört följande protokollförda möten: 27 mars konstituerande, 

15 april, och den 26 juni. Styrelsen har därefter deltagit i ett gemensamt möte med styrelsen i 

Kivik-Gärsnäs för att diskutera sammanslagningen av mellan de två föreningarna. Vid mötet 

utsågs en arbetsgrupp som hade till uppgift att ta hand om de val som behöver göras inför 

sammanslagningen. Denna grupp utsåg en arbetsgrupp från de båda föreningsstyrelserna som 

fick till uppgift att utarbeta den formalia som krävs inför sammanslagningen. Denna grupp har 

haft två möten. 

Medlemmar och registervård  
Antalet medlemmar 2019-12-31 för Simrishamnsföreningen var 85 st.  

Aktiviteter under 2019 
(M)ingel-kvällar har fortsatt under 2019:  

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. (M)-ingel har genomförts på Hickory i Simrishamn, Fastighetsbyrån i Simrishamn 

och på Lönebostället i Gladsax 

 

Styrelse och ledamöter 

Ordförande Peter Rimsby 

Vice ordförande Jeanette Ovesson 

Sekreterare Christian Esbjörnsson 

Medlemsansvarig Annika Månsson och Christian Esbjörnsson 

Kassör Annika Månsson 

MUF-representant Ella Appelkvist 

Moderata Seniorer-representant Monica Engebo 

Valberedning och ledamöter 

Ordförande och sammankallande Ingemar Nilsson 

Ledamot Hanna Persson 

Revisorer  

Kristina Åberg (sammankallande) och Sven Olsson 

Revisorsersättare Christer Akej 
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Introduktionsmöte för nya medlemmar har genomförts med sex intresserade deltagare, vilka 

under året har inbjudits till våra M-gruppsmöten.  

 

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.  

 

 

Styrelsen 2019 för Simrishamns Moderata Partiförening 
 

 

Peter Rimsby  Jeanette Ovesson Anne Olofsdotter 

 

Annika Månsson Christian Esbjörnsson Ella Appelkvist  

 

Monica Engebo  

 

 
 

 

 

 


