Styrelsen för Moderaterna i Åstorps verksamhetsberättelse 2019
Årsmöte avhölls 2019-03-24 i lokalen på Storgatan 32. Meta avtackades som ordförande. Ett tack för
hennes stora engagemang och för att vi under hennes ledning hade en stark organisation till valet
2018 och många nya kompetenta kandidater på vår valsedel.
Styrelsen fick följande utseende: Ordförande Paul Ericsson (nyval). Vice ordförande JanOlof Carlson
(omval). Ledamöter Camilla Häggström (omval), Eva Nilsson (omval), Henrik Danielson (omval),
Martin Sjöström (omval), Malin Karlsson (omval), Patrik Selemba (omval) samt William Kaplan
(nyval). Självskrivna styrelseledamöter är Sebastian Mateescu i sin roll som MUF-ordförande och
Wiveca Andreasson i sin roll som gruppledare för KF-gruppen.
Styrelsen har under verksamhetsåret/kalenderåret haft 8 protokollförda sammanträden. Vi har ägnat
oss åt sedvanliga styrelseärenden, men också lagt stor vikt vid att genomföra EU-valkampanjsarbete,
få till inslag på Facebook samt genomföra lördagscaféerna med intressanta talare.
Under 2019 har vi fortsatt hyrt ut en dag per vecka vår lokal till Els-Mari Schildt och hennes
Viktväktarföretag, tyvärr avslutades detta upplägg under december månad pga av ändrat
affärsupplägg inom Viktväktarna. Under ett par månader hyrde vi även ut till en Tupperwarerepresentant, som tyvärr inte fick tillräckligt med kunder till Storgatan och sa upp kontraktet.
Beträffande Facebook och den regelbundna publiceringen där vill vi rikta ett extra tack till Sebastian
Mateescu som är den person som ansvarar för detta och som har god hjälp av Patrik Selemba.
Åstorpmoderaternas Facebooksida har idag över 570 gillande.
Medlemsvärvningen i Åstorp är fortsatt en prioriterad fråga i vår förening, och här behöver vi sätta
ytterligare fokus under 2020. Fortsatt är Martin Sjöström, vår skarpaste stjärna när det gäller att
värva medlemmar.
Under mars månad var Mikael Larsson och Dan Sakarias Ishaq från Skåneförbundet samt Linda
Allansson Wester (kommunalråd i Svedala) och höll en information och utbildning i ”hur driva
politik”, genom bl a motioner, yrkande och interpellationer.
På Skånemötet i Lund deltog Jan-Olof Carlsson, Patrik Selemba och William Kaplan. På Sverigemötet i
Karlstad deltog vårt oppositionsråd Roger Nielsen och vår MUF-ordförande Sebastian.
Lördagscaféerna har fortsatt med olika program och ibland inbjudna gäster, som t.ex regionrådet
Anna Jähnke, socialförvaltningens ledning bl a Monica Ehnberg, riksdagsledamoten Hans Wallmark
och lokalpolisen Pierre Sinclair.
EU Valet
Under våren låg mycket av styrelsens fokus på EU-valet som skedde i maj. Wiveca Andreasson har
fungerat som både valledare och kampanjledare. I samband med EU-valet gjordes följande insatser:
EU-material: EU-foldrar och affischer beställdes och hämtades från Skånemoderaterna. EUfoldrarna
delades sedan ut tillsammans med lokalt tryckt blad.
EU-valupptakt: Lördagen 4 maj kickade riksdagsledamoten Hans Wallmark igång
Åstorpsmoderaternas EU-kampanjarbete. Riksdagsledamot Ann-Charlotte Hammar Johnsson från
Bjuv kom också på besök. EU-affischerna med EU-budskapen med Tobias Tobé i spetsen hängdes
upp i Kulturhuset Bjönen där valupptakten skedde. Vi affischerade om Hans W i de lokala affärerna.
Slutsats: Bra sätt att kicka igång med en ”kändis”-moderat. Mötesform och tidpunkt är etablerade
och caféerna är bra uppstart för nya medlemmar

EU-tårta: Torsdagen 9 maj bjöds det på EU-tårta för att fira EU-dagen samt Åstorpsalliansen 202
dagar. Slutsats: Bra aktivitet tillsammans med Åstorpsalliansen som gjorde att vi syntes på torget
trots att vi saknade valstuga.
EU-folder samt lokalt A5-blad delades ut i samtliga brevlådorna i början maj. Slutsats: Positivt att
foldrar delas ut till alla hushåll. Ca 5000 st lappades.
Dörrknack under två helger, söndagen 12 maj var vi ca 7 pers som som knackade dörr i Kvidinge,
söndagen 19 maj var vi ca 8 pers som knackade dörr på Öster. Vi hade med EU-foldern och lokala
bladet. Van knackare gick med den som var mer oerfaren. Slutsats: Är och förblir en mycket bra
aktivitet. Vi får mycket input vad som fungerar bra, mindre bra. Bra sätt att få en känsla för vad som
är viktigt för kommuninvånaren.
Systembolaget Fredagen 24 maj, fredagen före valdagen stod två personer och delade ut EU-blad och
lokalt blad. Slutsats: Varierat. Fördelen är att vi med vår moderatjacka syns ute på byn. Flera är inte
från Åstorp, men man fångar någon enstaka lokalbo. Bra sätt att synas på naturligt vis.
Facebook användes som en kanal att sprida budskap inför EU-valet. Slutsats: FB är och förblir en
viktig del i valrörelser.
Instagram användes som en kanal att sprida budskap inför EU-valet. Slutsats: Instagram är i sin linda
och kan utvecklas.
Valtavlor: Vi hade valaffischer uppsatta på fem ställen. Ovanligt mycket sabotage. Affischerna trillade
ner ovanligt lätt. Bra affischer med tydliga budskap. Samtliga partier använder sig av affischering. Fel
tapetklister – ska använda våtrumstapetklister. Slutsats: Affischering positivt. Vi syns. Mycket arbete
att hålla de uppdaterade.
Kaffe-bjudning: Lördagen 25 maj, dagen innan valet, stod våra fina MUF-are utanför
Medborgarkontoret och bjöd på kaffe. Slutsats: Bra aktivitet av vårt MUF-gäng. Möjlighet att
påverka inför förtidsröstningen. Gjorde också att vi syntes på torget trots att vi saknade valstuga.
Valdagen söndagen 26 maj – bemanning och utdelning av valsedlar: Samtliga platser var
bemannande under majoriteten av dagen. Slutsats: Vi tror att det finns ett värde i att visa upp
Moderaterna.
Vår föreningslokal Storgatan 32 är fortsatt en viktig samlingsplats för Åstorpsmoderaterna. Patrik S
har gjort en extrainsats under året och fått än mer ordning och reda i det, vilket han ska ha en eloge
för. I denna lokal samlas även Åstorpsalliansen efter behov allt oftare på senare tid.
Ett stort tack även till vår kassör Camilla Häggström som skött våra papper på ett klanderfritt vis och
som dessutom tillsammans med vår eminenta sekreterare Malin Karlsson ser till att vårt fönster ut
mot Storgatan skyltas om med lämpliga budskap vid regelbundna tillfällen. Det är mycket som görs i
det tysta som är väldigt värdefullt i vår förening. Djupt beklagligt drabbades Camilla mycket hastigt av
allvarlig sjukdom vilket föranledde att vi fick kalla till extra styrelsemöte i december för att välja in
Malin Karlsson till vice kassör.
Vi Moderater gick på val med ett väl genomarbetat 30-punktsprogram, ett arbete som till största
delen leddes och sköttes av Pontus Pålsson. Detta arbete har fortsatt utgöra plattformen för
pågående mandatperiods politiska arbete och vi har sett en aktiv KF-grupp lämna in flertalet
motioner som går i linje med detta program.

Åstorpsalliansen (M+L+KD) utgör med sina nio mandat och vårt oppositionsråd Roger Nielsen
oppositionen i Åstorpspolitiken. Tack vare samarbetet med L och KD, innehar M, 2 vice ordförande i
Kultur- och Fritidsnämnden (Eva Nilsson), Socialnämnden (Wiveca Andreasson), Bygg- och
Miljönämnden (Joakim Sandberg), flera nya uppdrag som ger oss Moderater ännu bättre insyn i
saker.
Även under 2019 kunde vi fortsätta att stoltsera med en MUFavdelning, dessa MUFare bidrog
positivt till M:s deltagande under Torparedagarna som äger rum sista helgen i juni. Under hösten har
Åstorps MUF även fått ta över Ängelholm och Båstads MUF då dessa i dagsläget endast har passiva
MUF-föreningar.
Åstorpsmoderaterna fortsätter hålla fanan högt och fortsätter det fina arbetet som tidigare
Åstorpsmoderater kämpat och verkat för. Vi omnämndes under 2018 på HDs ”100 mäktigaste
personer i NV-Skåne” genom ”Vågmästarna i nordvästra Skåne” och vårt oppositionsråd Roger
Nielsen (plats 14). Under 2019 omnämndes vi genom vår gruppledare Wiveca Andreasson (plats 12).
Vi glädjer oss över att vårt oppositionsarbete gör avtryck.
Ett stort tack till ALLA aktiva Åstorpsmoderater som deltagit och bidragit till att göra Åstorps
kommun till en ännu bättre plats att bo och verka i! Och tack för alla goa skratt!
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