Handlingar – årsmöte Brommamoderaterna 2019-03-04
Dagordning
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 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(a) granskningsperson(er) av
redovisning av användning av lokalt partistöd
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

Verksamhetsberättelse för Brommamoderaterna
Styrelsen för Moderaterna i Bromma får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret
2019.

Årsmötet 2019
Årsmötet avhölls den 20/2 2019 på Scandic Alvik. I anslutning till årsmötet höll bostads- och
fastighetsborgarrådet Dennis Wedin ett anförande.
Styrelsen
Vid årsmötet 2019 valdes följande styrelse:
Ordförande: Johan Paccamonti
Vice ordförande: Alexander Saednia
Ledamöter: Nils Ingelström, Birgitta Ewetz, Christer Mattsson, Claes Backlund, Evelina
Kogsta, Göran Hällström, Jörgen Linse, Matyas Keresztesi och Mikael Valdorson.
I styrelsen har MUF-representanten Erik Jonsson ingått.
Till styrelsen har Jan Tigerström och Yvonne Fernell-Ingelström adjungerats.

Övriga val
Vid årsmötet valdes även till följande uppdrag:
Revisor: Kjell Palmqvist
Revisorssuppleant: Peter Salomon
Ombud till förbundsstämmor: Johan Paccamonti, Alexander Saednia, Nils Ingelström,
Carina Klevenvall, Christer Mattsson, Claes Backlund, Evelina Kogsta, Göran Hällström,
Matyas Keresztesi, Mikael Valdorson, Jan Tigerström, Yvonne Fernell Ingelström, Kim
Lutzen , Kim Nilsson, Erik Jonsson och Peter Leander
Ersättare till förbundsstämmor: Filip Modigh, Ulf Bosson, Johan Jentell, Erik Öhman,
Henrik von Grothusen, Magnus Baude, Peter Salomon, Anders Liljeberg, Johan Berggren,
Birgitta Ewetz, Jörgen Linse, Maria Hagbom och Gunilla Ehlin
Valberedning: Jan Tigerström (sammankallande), Dennis Wedin och Elvira Hellsten

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet, haft sex protokollförda sammanträden.
Kampanj
Föreningens kampanjverksamhet har framförallt fokuserat på kampanjen i samband med
Europarlamentsvalet. Kampanjerna startade den 29 april och pågick fram till valdagen den
26/5 och var totalt 14 stycken till antalet. Det har varit såväl utdelningskampanjer som

dörrknackningar. Utdelningskampanjerna har främst varit på Brommaplan och Alvik och
dörrknack skedde i Nockeby, Södra och Norra Ängby, Smedslätten, Eneby och Bromma
Kyrka. Traditionsenligt kampanjade även föreningen i samband med Tolvanloppet.
Förtidsröstningen pågick mellan 8/5 till 25/5 i biblioteken vid Alvik, Brommaplan och
Blackeberg Torg, samt Bromma Blocks. Valsedlarna kontrollerades var annan eller var tredje
dag.
När rösterna hade räknats var det tydligt att allt hårt arbete hade burit frukt. Att föreningen
gjorde en stark valrörelse i Bromma bidrog till att stärka Moderaterna i stort. Europaval är ju
stora mobiliseringsval vilket gör starka M-områden som Bromma centrala vad gäller att få
många av våra sympatisörer att gå och rösta.
Statistiken över Bromma talar i detta sitt tydliga språk.
•
•
•

M är största parti i 35 av 51 valdistrikt
M ökar vårt valresultat i alla valdistrikt förutom tre
M är största borgerliga parti i alla valdistrikt utom ett

Det ger en stabil grund att bygga på inför resterande år på den här mandatperioden och valet
2022.
Under hösten kampanjade föreningen vid Blackeberg, Abrahamsberg, Alvik och
Brommaplan.

Medlemmar
Föreningens medlemstal var vid årets utgång 480 st. inklusive medlemmar från Moderata
Ungdomsförbundet (föregående år: 436 st.). Brommamoderaterna är stadens näst största
förening.
Medlemsmöten
Under verksamhetsåret har medlemmarna inbjudits till följande möte med föreningen som
arrangör.
• Julavslutning och talarkväll med Josefin Malmqvist den 10/12
Information
Föreningen har använt sig av informationsspridning via utskick, vår facebooksida samt
www.brommamoderaterna.se
Lokalpolitiska frågor
De lokalpolitiska frågorna har främst bevakats genom de moderata ledamöterna i
Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige och Stadsdelsnämnden. Bland de viktigaste frågorna
kan nämnas den ökande otryggheten i Bromma, integrationen av nyanlända samt vikten av
fortsatta valfrihet och mångfald inom skolan, vården och omsorgen.

Valda representanter för föreningen i centrala politiska organ mm
Som en följd av valresultatet 2018 har följande valts till förtroendeuppdrag i fullmäktige,
styrelser, nämnder och beredningar:
Stockholms stad
Kommunfullmäktige: Johan Paccamonti (ledamot), Yvonne Fernell-Ingelström (ledamot),
Jan Tigerström (ersättare)
Bromma stadsdelsnämnd: Johan Paccamonti (ordförande), Alexander Saednia, Evelina
Kogsta, Göran Hällström, Kim Lützen, Jörgen Linse, Claes Backlund
Arbetsmarknadsnämnden: Johan Paccamonti
Exploateringsnämnden: Mikael Valdorson
Fastighetsnämnden: Jan Tigerström
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Nils Ingelström
Socialnämnden: Matyas Keresztesi
Trafiknämnden: Jan Tigerström
Äldrenämnden: Yvonne Fernell-Ingelström
Familjebostäder AB: Ida Karlbom
Region Stockholm
Regionfullmäktige: Christer Mattsson (ledamot), Nils Ingelström (ersättare)
Trafiknämnden: Christer Mattsson
Tillväxt- och regionplannämnd: Nils Ingelström
Pilotberedningen (under Trafiknämnden): Christer Mattsson
Miljö och hållbarhetsberedningen (under Regionstyrelsen): Nils Ingelström och Christer
Mattsson

Samarbete
Brommamoderaterna har under året haft ett gott samarbete med framförallt de övriga
föreningarna i andra kretsen.
Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.
Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmar och andra engagerade för stödet under året.

Styrelsen föreslår årsmötet
att lägga 2019 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt
att godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning.
Bromma den 26/2 2019.

Johan Paccamonti
Ordförande

Alexander Saednia
Vice ordförande

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften lämna oförändrad, det vill säga 220 kronor per
medlem.

Motioner samt styrelsens svar
Bättre styrning av offentliga investeringsprojekt.
Offentliga investeringsprojekt måste styras bättre. Det gäller även styrningen från politiskt
håll. De goda exemplen är alltför få. Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn
samt Citytunneln i Malmö är två goda exempel. Listan över försenade och fördyrade projekt
är lång. Alltifrån stora projekt med miljardbelopp på Nya Karolinska till många mindre
projekt som också blivit avsevärt fördyrade. Det måste bli bättring – nu!
Alla partier torde vara överens om att det finns förbättringsmöjligheter inom detta område.
Ytterst handlar det om väljarnas förtroende. Det handlar om god hushållning med
skattepengar. ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.” Dessa ord tillskrivs Gustav
Möller, som var socialminister (s) under många år.
Det finns goda möjligheter till förbättringar. Nedanstående är endast exempel på
grundläggande ordning och reda vid god styrning av projekt. Först och främst (1) förstudier
och (2) planering av god kvalitet som ligger till grund för beslut om att påbörja ett projekt.
Besluten ska innehålla projektets ramar för mål, tidplaner och ekonomi. Under (3)
genomförandet behövs regelbunden skriftlig avrapportering av hur projektet framskrider mot
beslutade ramar för mål, tidplaner och ekonomi. Efter genomfört projekt upprättas (4)
slutrapport som redovisar projektets resultat relativt beslutade ramar för mål, tidplaner och
ekonomi samt erfarenheter från projektet. Beställarnas projektkompetens kan förbättras på
alla nivåer och behöver säkras upp och utvecklas över tid. Det gäller såväl politiker som
tjänstemän.
Med stöd av ovanstående yrkar jag att årsmötet beslutar
att Brommamoderaterna påtalar betydelsen av en avsevärt förbättrad styrning av offentliga
investeringsprojekt inom stat, regioner och kommuner.
att Årsmötet tar motionen som sin egen och skickar den vidare till Moderaternas
Länsförbundsstämma respektive partistämma.

Sven Antvik
Styrelsens svar
Att ge skattebetalarna valuta för sina skattepengar är en av politikens viktigaste uppgifter.
Som motionären påpekar brister det alltför ofta inom exempelvis infrastrukturinvesteringar.
Ett tydligt och närliggande exempel är Förbifart Stockholm som med åren lett till ökande
kostnader. Styrelsen ställer sig därför bakom motionen och föreslår årsmötet att bifalla
motionen i dess helhet.

2020-02-19
Motion kring Stockholm Stads bristande klottersanering
Bakgrund:
Stockholms Stad ansvarar för klottersanering på t ex nätstationer, papperskorgar och
parkbänkar. För en trygg boendemiljö är det viktigt att klotter tas bort snabbt. Stockholms
Stad har jobbat med en regel att sanera klotter inom 24 timmar. Under vintern sköter
Stockholms Stad inte detta, utan låter klotter sitta kvar under långa tider trots felanmälan. Se
exempel nedan på hur illa det ser ut.
Yrkande:
• Att Moderaterna i Bromma tar beslut om att verka för att Stockholms Stad
klottersanerar inom 24 timmar från felanmälan under hela året med stöd av befintliga
upphandlade tjänster, eller att Stockholms Stad så snart möjligt upphandlar tjänster
som innebär klottersaning inom 24 timmar efter felanmälan året runt.

200213 Gustavlundsvägen 140 mittemot restaurang Sjöpaviljongen

200213 Gustavlundsägen 151 mittemot Alviks Torg
Bromma som ovan
Jarl Lidén
Styrelsens svar
Motionären tar upp en viktig fråga. Att klotter snabbt saneras är centralt för att få en trygg och
snygg stadsmiljö i hela Bromma. Styrelsen ställer sig därför bakom motionen och föreslår
årsmötet att bifalla motionen i dess helhet.

