Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen för Moderaterna i Kistaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2017.
Organisationsnummer: 802003-2515
Årsmötet 2017
Årsmötet avhölls den 21 Februari 2017 i Spånga Församlingshus i samarbete med andra föreningar från den
6:e valkretsen. I anslutning till årsmötet höll Landstingsrådet Irene Svenonius ett anförande.
Styrelsen
Vid årsmötet 2017 valdes följande styrelse:
Ordförande:
Aleks Sakala
Vice ordförande:
Bo Sundin
2:a Vice ordförande:
Benjamin Dousa
Ledamöter:
Basit Choudhury, Kerstin Thufvesson, Mats Rydelius, Magnus Haglund,
Abbas Taheri, Jihad Adlouni, Dag Klackenberg. Sinan Tayeb och Helena
Walentovicz. I styrelsen har MUF-representant Jean-Robert Niño Layton ingått.
Övriga val
Vid årsmötet valdes även till följande uppdrag:
Gunnar Klackenberg (med Amir Adan som ersättare) valdes till revisor av årsmötet och posten som
revisorssuppleant lämnades vakant efter valberedningens förslag.
Som ombud till förbundsstämman valdes Bo Sundin, Aleks Sakala, Dag Klackenberg och Benjamin Dousa,
enligt valberedningens förslag. Som ersättare valdes i inbördes ordning: Kersin Thufvesson, Jean-Robert Nino,
Mats Rydelius och Basit Choudhury enligt valberedningens förslag.
Enligt beslut på årsmötet valdes Kerstin Thufvesson till representant för Moderata Kvinnor.
Enligt beslut på årsmötet valdes Magnus Haglund och Bo Sundin till representanter till Moderata Seniorer.
Mötet valde Jean-Robert Nino till sekreterare för året.
Mötet valde Kerstin Thufvesson till kassör.
Mötet valde Bo Sundin till medlemsansvarig.
Mötet valde Helena Walentowitz till utbildningsledare.
Mötet valde Jean-Robert Nino till valledare.
Mötet valde Kersin Thufvesson som ombud till studieförbundet Medborgarskolan och som ersättare JeanRobert Nino.
Mötet valde Aleks Sakala till webbansvarig.
Valberedning: Dennis Wedin, ordförande/sammankallande, Basit Choudhury och Gunnar Klackenberg.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret, utöver årsmötet, haft nio (9) protokollförda sammanträden. Medlemmar i
MUF har deltagit i Kistaföreningens styrelsemöten. Styrelsen har också producerat fram två nummer av Nya
Kistabladet som delades ut samt publicerades elektroniskt på nätet. Föreningens medlemmar har på olika sätt
deltagit i politiska diskussioner och debatter både med lokala föreningar och i andra forum.
Medlemmar
Föreningens medlemstal var vid årets utgång 72 st. (föregående år: 80 st.). Kistaföreningens medlemsantal har
haft en nedgång och vi vill gärna satsa på fler värvningskampanjer under 2018. Vi hoppas även på att
kommande valet får upp intresse för politiska frågor.
Information
Föreningen har, med hjälp av e-post, sänt ut flera medlemsbrev under året med information om möten,
utbildningar, kampanjer mm. Föreningen har använt sig av kostnadseffektiv informationsspridning via hemsida
på Internet med adress www.moderaterna.net/kista som under hösten 2017 ändrades till kistamoderaterna.se,
samt via föreningens Facebook-sida med adress www.facebook.com/kistamoderaterna och även vid vissa
tillfällen Google+. Vi har under året även startat ett Twitter-konto för att lyfta vår politik och lokala frågor.
Verksamheten har under året koncentrerats på att vara en aktiv opposition där vi påpekade brister i hur både
staden och landet vanstyrs, samt presentera egna förslag istället. Vår 2:a Vice ordförande Benjamin Dousa har i
sin roll som förbundsordförande för MUF, profilerat i media med slagkraftiga artiklar som uppmärksammades på
riksnivå.

Lokalpolitiska frågor
Föreningen har fortsatt satsa på utveckling av lokala frågor och drivit en punkt på dagordningen som heter
föreningspolitisk utveckling där man just diskuterar lokala frågor. De lokalpolitiska frågorna har främst bevakats
genom förtroendevalda i stadsdelsnämnden och kommunfullmäktige, men även via skrivelser som skickades till
olika instanser både på lokal- och riksnivå. Föreningens medlemmar har skickat 16 st. motioner till
Förbundsstämman som debatterats. En motion av dessa har bifallits av förbundsstämman.
Valda representanter för föreningen i politiska organ mm
Under 2017 har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag:
Idrottsnämnden:
Kommunfullmäktige:
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL
Stadsholmen AB
Svenska Bostäder AB
STOKAB styrelse:
Exploateringsnämnden
Landstingsfullmäktige:
Riksdag:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Bo Sundin som vice-ordförande
Bo Sundin som ledamot
Bo Sundin som ombud
Bo Sundin som ledamot
Bo Sundin som ledamot
Aleks Sakala som ledamot
Jihad Adlouni som ersättare
Benjamin Dousa som ledamot
Dag Klackenberg som ledamot
Helena Walentowicz som ersättare

Stadsdelsnämnden (sex uppdrag):
Vice-ordförande/Gruppledare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

- Benjamin Dousa
- Aleks Sakala
- Kerstin Thufvesson
- Mats Rydelius
- Basit Choudhury
- Jean-Robert Nino

Sociala delegationen i Rinkeby-Kista
Vice ordförande
Ledamot
Ersättare

- Kerstin Thufvesson
- Jean-Robert Nino
- Basit Choudhury

Nämndemän under året (fyra/4 st.):
Tingsrätten: Leif Johansson, Aleks Sakala och Kerstin Thufvesson
Förvaltningsrätten: Cecilija Simic-Rihtnesberg
Partipolitiska uppdrag
Företagarrådet:
Företagarrådet:

- Dag Klackenberg som ordförande
- Aleks Sakala som representant

Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.
Styrelsen vill tacka alla aktiva och passiva föreningsmedlemmar samt andra engagerade som gjort en insats för
Moderata Samlingspartiet.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
med godkännande lägga 2017 års verksamhetsberättelse till handlingarna
samt
att
godkänna att årets resultat balanseras i ny räkning
Måndagen, den 12 Februari 2018.
Ordförande
Aleks Sakala

1:a Vice ordförande
Bo Sundin

2:a Vice ordförande
Benjamin Dousa

