
Österlens moderata partiförening  

Inledning: 

Även 2021 har präglats av pandemin, men vi har lärt oss ganska väl att hantera de 

begränsningarna som den medfört. Styrelsens har under året företrädesvis haft möte 

digitalt, och styrt över aktiviteter och insatser mot digital media. Vi har delat ut lokala 

vykort i kommunens alla byar. Såväl föreningen som KSO Jeanette Ovesson har varit 

mycket aktiva på sociala medier, vilket fått ett bra genomslag hos våra medborgare med 

god medlemstillströmning.       

Styrelse och funktioner: 

Styrelsen har bestått av Anders Johnsson, ordf. och valledare. Christina Brandt. vice ordf 

och kassör, Stefan Lamme, ledamot. Sven Ask, ledamot.  Michael Mehler, ledamot och 

hemsida och soc-medieansvarig med Peter. Jaennine Olesen, ledamot och 

medlemsansvarig. Anthony Crusell ledamot och ansvarig för framtagning av hushålls-

tidning med Michael. Jeanette Ovesson, KSO, ledamot och utbildningsansvarig. Ingemar 

Nilsson ledamot, Moderata seniorer. Kristina Nilsson, ledamot Moderatkvinnorna. Carl 

Munther ledamot MUF     

Ekonomi: 

Årets resultat uppgår till 64 335 kr. Intäkter i form av partistöd, medlemsavgifter och ränta har 

flutit in som vanligt. Däremot har kostnaderna blivit något lägre än beräknat på grund av att de 

flesta föreningsaktiviteterna och konferenserna genomförts digitalt. Orsaken till detta är den 

pågående pandemin. Det positiva resultatet blir ett bra tillskott i valrörelsen.  

Hemsida och sociala medier. 

Hemsidan fungerar som informationsbas för vår förening. Den uppdateras när ny 
information tillkommer. Viktigast på hemsidan är Facebook flödet som där kan ses av 
alla även de som inte har konto på Facebook.  

Sociala medier 

Kontinuerliga inlägg under året om möten, mingel, politiska budskap lokalt samt 

medlemsvärvning. Delat politiska budskap från M-riks, Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson, M- 

 

 



 

 

 

 

 

 

region Skåne samt M-Skåne. Inlägg görs parallellt på både Instagram och Facebook men det är FB som är det 

primära mediet och ger bäst resultat för att föra fram politik statistiskt sett. 

Vi har i dag 800 följare på vår sida vilket får anses bra. Inlägg med lokal förankring är det som får bäst 

genomslag.  

Topp 5 senaste 90 dagarna 

 

Demografi 

 

På Facebook är vi mycket aktiva, men inlägg och delningar flera gånger i veckan.  

 

 



 

 

 

 

Medlemmar och värvning. 

Vid utgången av 2021 var vi 167 betalande medlemmar. Under 2021 har vi haft en 

positiv tillströmning av nya medlemmar. 2021 anslöt sig 47 nya medlemmar. Året har 

präglats av pandemi och har därför haft digitala välkomstmöte. Totalt 3 digitala möten 

har vi genomfört. Mötet har undertecknad, Anders J och Jeanette haft ansvar för. Vi har 

berättat om kommunal/ region och riksdagspolitik. Vi valde en personlig del i mötet och 

berättade varför vi engagerade oss politiskt. Vi har jobbat intensivt med att ”lappa lådor” 

för att värva nya medlemmar! Sommaren 2021 hade vi en härlig eftermiddag/ kväll där vi 

för första gången på lång tid hade ett fysiskt möte. Vi lärde känna varandra, hade en 

tipspromenad, åt gott och hade diverse tävlingar. 

 

Utbildning 

Under 2021 har vi, tillsammans med Moderaterna i övriga SÖSK-kommuner (Sjöbo, Tomelilla, 

Ystad) anordnat digitala temaföreläsningar. Vi har vid 8 tillfällen bjudit in framträdande 

moderata företrädare för att fokusera på olika teman. Upplägget har varit en halvtimmes 

föreläsning och en halvtimme till frågor och diskussion. Tack vare de digitala möjligheterna har 

vi lyckats boka intressanta föreläsare från hela landet och uppslutningen har varit mycket god. 

Följande teman har diskuterats under året: 

Det moderata idéprogrammmet – Fredrik Johansson 

Riksdagsarbetet – Boriana Åberg 

Jobb, tillväxt och företagande – Oliver Rosengren 

Klimat, miljö, Energi – Louise Meijer 

Lag och ordning – Johan Forsell 

Kultur, idrott, civilsamhälle – Viktor Wärnick 

Sociala frågor – Ulrika Heindorff 

Skola – Lars Püss 

Vi har även genomfört tre lyckade introduktionsmöten (januari, mars och september) för nya 

medlemmar. Vi har använt oss uteslutande av digitala utbildningsinsatser och det har fungerat 

väldigt väl. Flera nya medlemmar har blivit aktiva medlemmar, en del har också fått ett politiskt 

uppdrag, efter det.  

I samband med nomineringsprocessen inför valet till kommunfullmäktige genomfördes även ett 

informationsmöte för nya medlemmar som blivit nominerade.  

 

 



 

 

 

 

 

Moderata seniorer 

Året 2021 är till ända. Vi har haft ett år där vi försökt att starta upp med olika aktiviteter 

för våra medlemmar. Pandemin innebar att hela våren blev en fortsättning på 2020 med en 

nedstängning av alla planerade evenemang för oss Seniorer. Vårens och sommaren 

vaccination gjorde att vi vågade köra tre olika evenemang under sommaren och hösten. 

Vi startade lite försiktigt med ett sommarmöte den 7 juli på Kivik IP Solevi med 

information från vårt kommunalråd Jeanette Ovesson samt tipsrunda med fina priser. Den 

2 september hade vi ett Seniormöte på Österlengymnasiets aula med riksdagsledamoten 

Ulrika Heindorff som pratade om moderat äldrepolitik på ett mycket inspirerande sätt. Det 

gav oss många inspel inför valet. Vi hade också bjudit in Capio Närsjukvårds chef Thorleif 

Nilsen som informerade om Capios satsningar på Simrishamns lasarett. Vi hoppas att det 

han berättade om verkligen kommer Österlenborna till nytta. 

Den 22 november hade vi ett höstmöte på Skeppet med Maria Malmer Stenergard som 

pratade om migrationspolitiken efter valet. Julia Leliévre (Persson) höll ett härligt 

anförande om sin resa från Simrishamn till Helsingborg i politikens tecken. Vi avslutade 

mötet med en bra information från Johan Olsson från Friskis och Svettis om att det aldrig 

är för sent att börja träna. Han gav oss lite exempel på enkla rörelser. 

Vid de senaste mötena hade vi också bjudit in Tomelilla Seniorerna. Trevligt att kunna ha 

ett utbyte med våra grannkommuner. 

Ledningsgruppen för Seniorerna i Österlenmoderaterna har haft 4 fysiska och 2 digitala 

möten under året. Ledningsgruppen har bestått av Carl Strömberg, Karl-Gustav Högberg, 

Monica Engebo, Sven Bladh och undertecknad. I samband med årsskiftet har Carl 

Strömberg lämnat Ledningsgruppen och ersatts av Christina Brandt. 

MQ, Moderatkvinnorna 

På grund av pandemin har vi inte haft några möten, men vi hoppas att vi kan sätta igång 

framåt våren 2022.  MQ har varit representerat i Österlenmoderaternas styrelse genom 

Kristina Nilsson. Det är också glädjande att vi har värvat flera kvinnor till Moderaterna. 

MUF 

På grund av pandemin har MUFhaft svårigheter att komma in på vissa skolor, vilket även 

gjort att medlemsvärvningen i Simrishamns kommun blivit lidande. Andelen MUF-are i 

Simrishamn är lägre 2021 än föregående år. MUF kommer att ha egen lista till Region 

Skåne. Carl Munther har varit MUF:s representerat i Österlenmoderaternas styrelse.  

 

 



 

Avslutning 

Utöver redovisade aktiviteter har styrelsens ledamöter aktivt deltagit i Moderaternas 

månadsmöten, Alliansgruppmöten, och inte minst förtroendeuppdrag i styrelser och 

nämnder.  

Med vad som här ovan presenteras lämnas vår redovisning till årsmötet  

Styrelsen 

ÖSTERLENMODERATERNA 

 

 


