
Inbjudan till Väsbymoderaternas 
årsmöte
Ännu ett år har passerat och det drar ihop sig till Väsbymoderaternas 
årsmöte. I år kombinerar vi årsmöte med öppet fullmäktigegrupps-
möte, MKF, där alla medlemmar är välkomna. Kommunstyrelsens 
ordförande Oskar Weinmar kommer även passa på att berätta om 
vad Väsbyalliansen hunnit genomföra sedan vi tog över makten i 
valet 2018. 

Datum: Klockan 18.30, den 13 februari 2020.
Plats: Vilundarummet, plan 8 i kommunhuset, Dragonvägen 86.

Anmälan sker till linda.soderberg@upplandsvasby.se 
senast den 6 februari.

Vill du kandidera till styrelsen? 
Hör då av dig till valberedningens ordförande Ingabrit Halldén, 
ingabrit.hallden@gmail.com.

Handlingar kommer finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet på vår hemsida 
www.vasbymoderaterna.se, samt på Moderaternas kontor i pyramiden på Centralvägen 1.

Under kvällen bjuds det självklart på något att äta och dricka.

Varmt välkommen!

Oskar Weinmar,
Kommunstyrelsens 

ordförande

Årsmötesinbjudan
Moderaterna i Upplands Väsby

Årsmötesinbjudan



1. Öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av årsmötets utlysning
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorns/ernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
13. Förslag från styrelsen (propositioner)
14. Inkomna övriga förslag (motioner)
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
16. Val av ordförande
17. Val av vice ordförande
18. Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
19. Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild granskningsperson av   
 rapport om lokalt partistöd i förekommande fall
20. Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val vid    
 årsmöten
21. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
22. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadga
23. Övriga ärenden
24. Avslutning
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Föredragningslista



Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiet i  

Upplands Väsby 2019 

 

Inledning 

Verksamhetsåret 2019 har präglats av en europaparlamentsvalrörelse men också av att det är 

första året som Väsbyalliansen styr kommunen. Att styra en kommun innebär ett annat sätt att 

kommunicera och bedriva politik än vad som är brukligt i opposition, vilket vi nu har börjat 

landa i.  

 

Styrelsen  

Årsmötet ägde rum den 31 januari och följande styrelse valdes: 

Christine Hanefalk (ordförande)  

Rahele Ershad Sarabi (vice ordförande, moderatkvinnorna och kampanj) 

Stefan Hjort (kassör)  

Sophie Eriksson (klubbmästare) 

Christina H Gardos (utbildning och medlem)  

Michelle Khan (styrelseledamot)  

Somar Koria (styrelseledamot) 

Olof Anderson (styrelseledamot) 

 

Adjungerade till styrelsen har varit:  

Oskar Weinmar (gruppledare och kommunalråd)  

Linda Söderberg (politisk sekreterare) 

Lena Kanström (Moderata seniorer)  

Ingabrit Halldén (Moderata seniorer)  

Katja Salmi/Klara Rakic (MUF) 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten. Ledamöterna i styrelsen har haft 

olika ansvarsområden och uppdrag som avrapporterats vid varje styrelsemöte. 



Medlem 

Antalet medlemmar, inklusive MUF, uppgick till 196 stycken vid årsskiftet. Nya medlemmar 

har bjudits hem på kaffe och en pratstund med medlemsansvarige Christina H Gardos och 

Oskar Weinmar. 

Via Väsbymoderaternas nyhetsbrev, mailutskick och sociala medier har medlemmarna 

löpande fått information om vad som är på gång inom politiken i Upplands Väsby. 

 

Utbildning  

Vidareutbildningen av föreningens medlemmar har skett dels genom representation på partiets 

och MUFs utbildningstillfällen så som Sverigemötet, konferenser samt andra mindre tillfällen 

som har dykt upp under årets gång. Vi har även bjudit in ett antal externa talare till 

kommunfullmäktigegruppens sammanträden som är öppna för alla medlemmar att delta i.  

 

Kommunikation 

Den interna kommunikationen med medlemmar har skett genom mailutskick, 

Väsbymoderaternas nyhetsbrev och regelbundna medlemsmöten.  

Externt kan framförallt aktiviteter på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och 

hemsidan nämnas, samt ett flertal debattinlägg i lokaltidningarna.  

Vid MKF-gruppens möten har vid de flesta tillfällen externa talare varit inbjudna, vilket har 

varit mycket uppskattat. 

 

Kampanj 

Under året inföll en europavalrörelse och i samband med den anordnades ett stort antal 

kampanjer, framför allt dörrknackning och kampanj i Väsby centrum. Utöver kampanjerna 

genomfördes även affischering.  

Under hösten har intresset för kampanjerna varit något svalare, vilket kanske inte är oväntat 

efter två tuffa valrörelser inom loppet av mindre än ett år.  

Exempel på kampanjer som genomförts: 

·     Dörrknackning 

·     Morgonkaffe 

·     Skolkampanjer 

·     Stationskampanjer  



·     Fika vid kafé 

·     Valbord i centrum  

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är god. Föreningen kommer att stå väl rustad ekonomiskt till 

kommande år. Se vidare den ekonomiska redogörelsen.  

 

MUF 

MUF Väsby har under 2019 fokuserat på att skapa en levande och inflytelserik förening där 

medlemmarna känner sig som en del av en gemenskap. Vi har hittills under verksamhetsåret 

haft 15 evenemang där dagsaktuella ämnen som Brexit och klimatpolitik varvats med 

ideologiska diskussioner och medlemsfikor. Vi har under året haft både interna och externa 

talare och har försökt lyfta fram unga talanger där det är möjligt. Med vårt mål om att 

vartannat event ska hållas i Väsby har vi lyckats nå över 35 besökare på flera talarpass. 

Vi har också haft bra samarbeten med andra MUF-föreningar från hela Stockholmsregionen 

samt självklart en bra och nära relation med Moderaterna i Upplands Väsby. 
 

Katja Salmi 

 

Moderata seniorer 

Den 21 februari fick vi följa med på en resa med Transsibiriska järnvägen som Ann-Sofie 

Hollsten gjorde 2018. Hon berättade också om erfarenheter av de förändringar som skett i 

Ryssland sedan hon studerade i Moskva på 1970-talet. Vi var 9 personer. Den 21 maj åkte sex 

personer till Linnés Hammarby utanför Uppsala. Vi fick en intressant guidad rundtur och satt 

och drack kaffe i den vackra trädgården. Den 20 september kl 11 åkte sex personer till 

Glasbruket i Bro som är en kreativ plats för samtida glashantverk. Efter åkte vi till Bro 

golfklubb och åt en lunch som var och en betalade. I november hade vi planerat ett möte med 

kommunstyrelsens ordförande som skulle informera om aktuell politik. Mötet blev inställt då 

det utöver arrangörerna bara var tre anmälda. Under hösten sände vi också ut en enkät till 

seniorerna för att få en uppfattning vad för aktiviteter som önskas. Endast fyra svarade så det 

gav ingen vägledning. Vi funderar nu på att sluta med olika aktiviteter då intresset verkar 

mycket svalt. 

Ingabrit Halldén och Lena Kanström 

 

 

 



Upplands Väsby 2020-xx-xx 

 

 

Christine Hanefalk Rahele Ershad Sarabi                    Stefan Hjort       

                  

 

Sophie Eriksson Christina H Gardos  Michelle Khan  

 

 

Somar Koria  Olof Andersson  

 

 







Förslag till M styrelse 2020

Styrelsen

Ordförande Christine Hanefalk  

Vice ordförande Somar Koria  

Ledamot Rahele Ershad  

Ledamot Christina H Gardos  

Ledamot Sophie Eriksson  

Ledamot Alexandra Kallo  

Ledamot Stefan Hjort  

Ledamot Olof Andersson  

Ledamot Bengt Pålsson  

Revisorer

ordinarie Jan Holmberg  

ordinarie Kent Hjalmarsson  

Reserv Lars Hansson  

Reserv Reidar Ahl  

Valberdningen

Ordförande Per-Erik Kanström  

Ledamot Camilla Sahlén  

Ledamot Filip Filipsson  

Förbundsstämmor 

Ordinarie Oskar Weinmar  

Christine Hanefalk  

Somar Koria  

Rahele Ershad  

Sophie Eriksson  

Ersättare Olof Andersson  

Åke Roth  

Matilda Harar  

Joanna Hassan  

Per Erik Kanström  

Studieförbundet

ombud Christina Hansson  

Aija Henningsson  

Moderata seniorer

Lena Kanström  



Ingabrit Halldén  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Förslag till M styrelse 2018

Styrelsen

Ordförande Per-Erik Kanström  OK

Vice ordförande Rahele Ershad  OK

Ledamot Christina H Gardos OK

Ledamot Robin Sjöholm Lindström  OK

Ledamot Stefan Hjort  OK

Ledamot Tomas Kolbjer OK

Ledamot Sophie Eriksson OK

Ledamot Michelle Khan OK

Ledamot Somar Koria OK

Revisorer  

ordinarie Jan Holmberg OK

ordinarie Kent Hjalmarsson OK

Reserv Reidar Ahl  OK

Reserv Lars Hansson OK

 

Valberdningen  

Ordförande Ingabrit Halldén  OK

Ledamot Lena Kanström OK

Ledamot Aija Henningsson OK

 

Förbundsstämmor  

Ordinarie Oskar Weinmar OK

Christine Hanefalk OK

Malin Lybecker OK

Tomas Kolbjer  OK

Joanna Masoura OK

Ersättare Rahele Ershad  OK

Sophie Eriksson OK

Per Erik Kanström OK

Lena Kanström OK

Ingabrit Halldén OK

Studieförbundet

ombud Christina Hansson OK

Aija Henningsson OK

  

Moderata seniorer

Lena Kanström OK



Ingabrit Halldén OK



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 


