
 

Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiet  

i Upplands Väsby 2020 

 

Inledning 

Verksamhetsåret 2020 har i hög grad påverkats Covid-19. Upplands Väsby, Sverige och hela 

världen har tvingats ställa om till nya arbetssätt. Mycket av det som en partiförening normalt 

gör – såväl för det interna arbetet som i mötet med potentiella väljare – är beroende av fysiska 

möten och det har varit en omställningsprocess att hitta nya sätt att mötas. Styrelsemöten, 

liksom övriga medlemsmöten, har hållits digitalt och kampanjtillfällena har varit färre och 

inriktade på andra metoder.  

 

Med blicken riktad mot kommande verksamhetsår kan dock konstateras att vanan att arbeta 

mer digitalt har satt sig samtidigt som det finns många hoppfulla tecken om att läget med 

anledning av pandemin ska förbättras. 

 

Styrelsen  

Årsmötet ägde rum den 13 februari 2020 och styrelsen nedan valdes. Ansvarsområden i 

styrelsen, utöver rollerna ordförande och vice ordförande, beslutades av styrelsen på det 

konstituerande styrelsemötet den 17 februari.  

 

Mellan den 17 augusti och den 31 december 2020 tjänstgjorde vice ordförande som 

ordförande i föreningen men anledning av att ordinarie ordförande vikarierade som 

kommunstyrelsens ordförande under denna tid. 

Christine Hanefalk (ordförande)  

Somar Koria (vice ordförande) 

Rahele Ershad Sarabi (kampanjansvarig, moderatkvinnorna) 

Stefan Hjort (kassör)  

Sophie Eriksson (klubbmästare) 

Christina H Gardos (utbildnings- och medlemsansvarig)  

Bengt Pålsson (ledamot, näringslivsfrågor)  

Alexandra Selin (ledamot) 

Olof Anderson (ledamot) 



 

 

Adjungerade till styrelsen har varit:  

Oskar Weinmar (gruppledare och kommunalråd) 

till och med den 16 augusti 2020, från och med 1 jan 2021 

Linda Söderberg (politisk sekreterare) 

till och med den 29 april. 

Hanna Broberg (politisk sekreterare) 

från och med den 11 maj. 

Lena Kanström (Moderata seniorer)  

Ingabrit Halldén (Moderata seniorer)  

Katja Salmi (MUF) 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda styrelsemöten, inklusive det 

konstituerande styrelsemötet. Under våren ställdes möten in med anledning av smittläget.  

 

Under hösten har möten hållits som vanligt men med närvaro digitalt via Zoom. Precis som 

tidigare har ledamöterna i styrelsen har haft olika ansvarsområden och uppdrag som 

avrapporterats löpande. 

 

Medlem 

Antalet medlemmar, inklusive MUF, uppgick till 101 stycken vid månadsskiftet 

januari/februari 2021. Nya medlemmar har kontaktats av medlemsansvarige Christina H 

Gardos, gruppledare Oskar Weinmar och/eller ordförande Christine Hanefalk. Covid-19 har 

påverkat möjligheterna att träffas fysiskt men även sådana möten har skett under anpassade 

former.  

 

Medlemsansvarig har även under slutet av 2020 och början av 2021 kontaktat medlemmarna 

på telefon för att ta in synpunkter och bidra till återvärvning av befintliga medlemmar. 

 

Utbildning  

Några traditionella utbildningar i partiföreningens regi har inte hållits under året. 

Länsförbundet har haft ett visst utbud av digitala evenemang som medlemmar kunnat ta del 

av. Information om dessa har delgetts antingen direkt till medlemmarna från förbundet eller 

via det egna nyhetsbrevet. Även Sverigemötet ägde rum digitalt i år. 



 

 

 

Kommunikation 

Via Väsbymoderaternas nyhetsbrev, mailutskick och sociala medier har medlemmarna 

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

större delen av verksamhetsåret har informationen kommit varje vecka. Inför jul skickades 

även ett medlemsbrev ut fysiskt till alla medlemmar. 

Kommunikation om den dagsaktuella kommunpolitiken såväl som partiföreningens ärenden 

delges även medlemmarna vid MKF-gruppens möten som är öppna för samtliga medlemmar. 

På grund av den pågående pandemin har vi i år inte kunnat ha externa talare på samma sätt 

som tidigare och mötena har företrädesvis ägt rum via Zoom.  

Under slutet av 2020 köpte föreningen en helsidas annonsplats i lokaltidningen där vi 

kommunicerade att vi genomfört två tredjedelar av vallöftena. Tanken är att fortsätta arbeta 

med det budskapet under 2021. 

 

Kampanj 

Kampanjverksamheten har blivit lidande med anledning av pandemin. Dock har föreningen 

deltagit i länsgemensamma kampanjer som exempelvis 1000 idéer för Stockholm och 

länsförbundets höstkampanj. Under hösten delades 4 000 flyers ut i brevlådor runt om i 

kommunen. Föreningen har också annonserat i lokaltidningen vid ett par tillfällen för att 

sprida information om vår politik. 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är överlag god vilket innebär att Väsbymoderaterna kommer att stå väl 

rustade ekonomiskt till kommande år och med sikte på valåret 2022. Se mer information i den 

ekonomiska redogörelsen.  

 

MUF 

MUF Väsby har haft ett starkt år Coronarestriktionerna till trots. Vi har blivit största 

lokalföreningen i Stockholm på Instagram där vi även drivit moderat politik, som att bevara 

skolvalet, sätta in fler övervakningskameror och motstånd till kvotering m.m. 

 

Vi har på instagram även ordnat ett quiz med videofrågor från profiler som Tomas Tobé, 

Josefin Malmqvist, Ida Drougge och Oskar Weinmar m.fl. Vi har under året anordnat många 

talarpass med alla från Oskar Weinmar och Hanif Bali till Jan Emanuel, varav det största fick 

över 43 000 visningar. 



 

 

Vi har tryckt upp filtar och energidricka med MUF Väsbys logga som vi använt som 

talargåvor och i värvning. 

 

Föreningen har självklart även deltagit på distriktets evenemang, utbildningar och kurser samt 

representerat Väsby i hela Stockholm. 
 

Katja Salmi 

 

Moderata seniorer 

Moderata seniorer har under 2020 inte haft någon verksamhet på grund av Covid-19. De 

aktiviteter som var planerade för året kan förhoppningsvis genomföras under 2021.  

 

Ingabrit Halldén och Lena Kanström 

 

 

 

Upplands Väsby 2021-02-11 

 

 

 

Christine Hanefalk Somar Koria   Rahele Ershad Sarabi                  

  

 

 

 Stefan Hjort       Sophie Eriksson Christina H Gardos   

 

 

 

Bengt Pålsson  Olof Andersson  Alexandra Selin 

 

 


