
Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiet i Upplands Väsby 2021 
 

Inledning  

Verksamhetsåret 2021 har liksom föregående år i hög grad präglats av den ännu pågående pandemin, 

även om läget varit mer gynnsamt än under 2020. Dels har en omställning ägt rum som inneburit att 

vi vant oss vid nya arbetsformer, dels har vi haft längre perioder med lättade restriktioner. 

Kampanjmetoderna har förändrats men kampanjer har ändå kunnat genomföras. Tack vare vaccin 

och periodvis låg smittspridning har vi även kunnat träffas fysiskt igen vilket varit uppskattat. Antalet 

medlemmar har även ökat under året, varav flera valt att aktivera sig. Vi ser fram emot det valår vi 

har framför oss! 

 

Styrelsen  

Årsmötet ägde rum den 11 februari 2021 och till styrelsen valdes nedan angivna personer. 

Ansvarsområden i styrelsen, utöver rollerna ordförande och vice ordförande, beslutades av styrelsen 

på det konstituerande styrelsemötet som ägde rum den 18 februari. Rahelé Ershad Sarabi begärde 

under sommaren 2021 att få bli entledigat från sin plats i styrelsen. 

 

 Christine Hanefalk (ordförande)  

 Somar Koria (vice ordförande)  

 Stefan Hjort (kassör)  

 Alexandra Selin (kampanjansvarig, representant Moderatkvinnorna)  

 Rahelé Ershad Sarabi (kampanjansvarig, representant Moderatkvinnorna)  

 Åke Roth (klubbmästare)  

 Christina H Gardos (utbildnings- och medlemsansvarig)  

 Bengt Pålsson (ansvarig näringslivsfrågor)  

 Olof Anderson (ledamot)  

 

Adjungerade till styrelsen har varit:  

 Oskar Weinmar (gruppledare och kommunalråd)  

 Hanna Broberg (politisk sekreterare, tillika ansvarig för webb och sociala medier)  

 Lena Kanström (Moderata seniorer)  

 Ingabrit Halldén (Moderata seniorer)  

 Katja Salmi (MUF)  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda styrelsemöten, inklusive det 

konstituerande styrelsemötet. Mötena har företrädesvis varit så kallade hybridmöten, där några 

deltagit fysiskt och övriga deltagit på distans. Vissa möten har ägt rum helt digitalt. 

 

Medlem  

Medlemsutvecklingen har varit relativt god, såväl i absoluta tal som jämfört med andra föreningar i 

länet. Antalet betalande medlemmar, inklusive MUF, uppgick till 124 stycken vid månadsskiftet 

januari/februari 2022. Motsvarande siffra vid samma tid förra året var 101. Räknas även de som ännu 

inte betalat sin medlemsavgift för innevarande år har föreningen totalt 153 medlemmar. Nya 

medlemmar har kontaktats av medlemsansvarige Christina H Gardos, gruppledare Oskar Weinmar 

och/eller ordförande Christine Hanefalk. Covid-19 har liksom förra året påverkat möjligheterna att 



träffas fysiskt men även sådana möten har skett under anpassade former. Flera nya medlemmar har 

även blivit aktiva under året. 

 

Utbildning  

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

hälften av 2021 och början av 2022 har kandidater till kommunen och regionen omfattats av 

länsförbundets kandidatutbildning. 

 

Kommunikation  

Medlemmarna har löpande och regelbundet fått information om aktuella händelser i politiken och 

föreningen via Väsbymoderaternas nyhetsbrev, övriga mailutskick och sociala medier. Liksom under 

förra året skickades även ett medlemsbrev ut fysiskt till alla medlemmar inför julen. Kommunikation 

om den dagsaktuella kommunpolitiken såväl som partiföreningens ärenden delges även 

medlemmarna vid MKF-gruppens möten som är öppna för samtliga medlemmar. Trots att vi fortsatt 

med digitala möten och hybridmöten har vi kunnat återgå till att ha externa talare som ofta kunnat 

medverka på plats.  

 

Kampanj  

Kampanjverksamheten fortsätter att påverkas av pandemin. Samtidigt har vi kunnat genomföra fler 

kampanjaktiviteter än under 2020. Fokus har av naturliga skäl legat på utdelning av material samt att 

träffa människor i utomhusmiljö, snarare än på dörrknackning och inomhusaktiviteter.  

 

Under våren 2021 delade vi under flera helger ut ett lokalt framtaget material med rubriken ”Två 

tredjedelar av vallöftena infriade”. Senare under våren kampanjade vi mot ett återinförande av 

fastighetsskatten. Kampanjen drevs i samarbete med länsförbundet och hade ett lokalt anpassat 

budskap. Den gick i digitala kanaler och delades även ut som flyer till hushållen. Den 11 september, 

på dagen ett år innan valet, ordnades en kampanjkickoff under festliga former där vi även delade ut 

material kopplat till den rikstäckande kampanjen ”Nu får vi ordning på Sverige”. Den kampanjen 

fortsatte sedan under ett antal veckor. Under hösten genomfördes också en lokal trygghetskampanj. 

2022 har inletts med utomhuskampanj mot plastpåseskatten. 

 

Ekonomi  

Väsbymoderaternas ekonomi är fortsatt god vilket innebär att vi kommer att stå väl rustade inför den 

kommande valrörelsen. Se mer information i den ekonomiska redogörelsen.  

 

MUF  

MUF Väsby har under året fokuserat på kampanj och vidareutbildning. Förutom att vi varit 

välrepresenterade på MUF Stockholms evenemang och utbildningar, så har vi även deltagit på såväl 

MUFs som Moderaternas i Stockholms läns stämmor. Lokalt har vi bedrivit flera kampanjer, främst 

med fokus på friskolefrågan, och fått en debattartikel publicerad i Mitt i Väsby.  

 

 

Vår digitala närvaro är fortsatt starkt och vi är fortfarande en av de största MUF-föreningarna i landet 

på Instragram.  

MUF Väsby landade på 77 medlemmar vid årsskiftet 

 

Moderata seniorer  

Moderata seniorer har under 2021 inte haft någon verksamhet på grund av Covid-19.  


