Handlingar – årsmöte Brommamoderaterna 2021-02-09
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
2020.

Årsmötet 2020
Årsmötet avhölls den 4/3 2020 på Scandic Alvik. I anslutning till årsmötet höll Moderaternas
ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson ett anförande.
Styrelsen
Vid årsmötet 2020 valdes följande styrelse:
Ordförande: Johan Paccamonti
Vice ordförande: Alexander Saednia
Ledamöter: Mikael Valdorson, Christer Mattson, Göran Hällström, Mattias Keresztesi, Claes
Backlund, Birgitta Ewetz, Jörgen Linse, Erik Jonsson, Ulf Bosson, Johan Hilding och Kim Lützen
I styrelsen har MUF-representanten Elin Landys Herre 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, Mikael Valdorson,
Christer Mattson, Göran Hällström, Mattias Keresztesi, Claes Backlund, Birgitta Ewetz,
Jörgen Linse, Erik Jonsson, Ulf Bosson, Johan Hilding, Kim Lützen, Yvonne Fernell
Ingelström, Kim Nilsson och Elin Landys Herre
Ersättare till förbundsstämmor: Nils Ingelström, Peter Leander, Erik Öhman, Magnus
Baude, Peter Salomon och Gunilla Ehlin
Valberedning: Jan Tigerström (sammankallande), Dennis Wedin och Evelina Kogsta

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet, haft fem protokollförda sammanträden.
Kampanj
Föreningens kampanjverksamhet har påverkats av den pågående coronapandemin och i linje
med partiets rekommendation genomfördes inga externa aktiviteter under våren. Under hösten
genomfördes tre utdelningskampanjer i samband med höstkampanjen. Kampanjerna
genomfördes tillsammans med de övriga föreningarna i andra kretsen och föll ut mycket väl.

Utifrån de lyckade höstkampanjerna har föreningarna i andra kretsen enats om att planera för
en gemensam valrörelse där vi genomför gemensamma kampanjaktiviteter med en
övergripande målsättning att knacka så många dörrar som möjligt i Bromma.

Medlemmar
Föreningens medlemstal var vid årets utgång 379 st. inklusive medlemmar från Moderata
Ungdomsförbundet (föregående år: 480 st.). Brommamoderaterna är stadens näst största
förening.
Medlemsmöten
Under verksamhetsåret har medlemmarna inbjudits till följande möte med föreningen som
arrangör.
• Julavslutning och talarkväll med Irene Svenonius den 15/12
Information och sociala medier
Föreningen har använt sig av informationsspridning via utskick, vår facebooksida samt
www.brommamoderaterna.se
Den 1/1-2020 hade Brommamoderaterna 312 följare på vår Facebook-sida och den 31/122020 409 följare, en ökning med 97 personer. Sammantaget har föreningen gjort 30 inlägg
under 2020 på Facebook.
Den 1/1-2020 hade Brommamoderaterna 107 följare på Instagram och den 31/12-2020 409
följare, en ökning med 97 personer. Sammantaget har föreningen gjort 31 inlägg under 2020
på Facebook.

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, hanteringen av coronapandemin 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
Miljö och hållbarhetsberedningen (under Regionstyrelsen): Nils Ingelström och Christer
Mattsson
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd: 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 2020 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt
att godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning.
Bromma den 31/1 2021.

Johan Paccamonti
Ordförande

Alexander Saednia
Vice ordförande

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

Motioner samt styrelsens svar
Näringsliv
Moderaterna bör verka för att näringslivsfrågor markeras tydligare. Detta bör genomsyra
flertalet politiska frågor i debatt och beslut.
Liksom i stora delar av vår omvärld går även vi i Sverige långsamt mot en polarisering i den
politiska debatten. Mittenpartierna får allt svårare för att få fram sina profilfrågor för att
attrahera sina väljare. Här öppnas en möjlighet för Moderaterna till breddning då mittenfältet
blir och troligtvis kommer att bli tunnare. Här kan vi adressera våra budskap även till små och
medelstora företag. Människor som äger och eller arbetar i dessa förtag skall känna att
Moderaterna är ett parti som värnar också dessa intressen. Exempelvis inom service,
tillverkning etc såväl som inom bl.a. vård skola omsorg.
Privata initiativ och drivkrafter bör lyftas fram än mer på ett synligt sätt. Viktigt att betona är
att det privata näringslivet till stora delar faktiskt försörjer stat, kommun och regioner. Ett
självklart förhållande som bör belysas oftare. Viktigt speciellt när partier från vänsterblocket
kritiserar och ondgör sig över privata aktörers verksamhet. Inte sällan vinklat och osakligt
Förslag; Brommamoderaterna ska verka för att Stadshuset driver frågan om en mer synlig
näringslivsdebatt och en breddning av väljarbasen.
Ulf Bosson
Styrelsens svar:
Motionären lyfter en viktig förutsättningen för en växande och stark ekonomi. En
framgångsrik arbetslinje bygger på att Sverige har ett gott näringsklimat. Moderaterna bör inta
en självklar plats som företagsamhetens främsta parti i Sverige. Redan i dag drivs många av
dessa frågorna genom exempelvis det moderata företagarrådet men det finns all anledning att
öka ansträngningarna ytterligare för att komplettera det goda arbetet som företagarrådet gör.
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen.

Miljö
Låt inte miljöpartiet ha monopol på miljöfrågorna.
Vätgas
Moderaterna bör verka för att bygga ut fler vätgas-mackar. Idag är det ett stort tryck på vätgas
och vätgas relaterade aktier på börsen stiger kraftigt och har gjort så en tid. Enligt uppgift har
Sverige idag två vätgasstationer. Som Jämförelse har Danmark och Norge fem vätgasstationer
vardera. Inom några år beräknar Tyskland ha c:a 500.
Förslag; Bromma Moderaterna ska verka för att Stadshuset driver frågan om att planera för att
bygga vätgas-stationer.
HVO 100
Vi behöver fler mackar med fossilfri Diesel, HVO 100. Den tillverkas främst av slakteriavfall,
skogsråvara och raps. Det märkliga nu är att HVO 100 kostar c:a 1,50 sek mer per liter än
vanlig Diesel. Det borde vara tvärtom. Om vi som politiker skall gå från ord till handling är
det här ett bra sätt att visa det på. Här kan vi ta bort felriktade oförutsedda och orättvisa
elbilssubventioner och lägga dessa pengar på HVO 100. Härigenom blir dieselbilar av senare
årsmodeller plötsligt miljövänliga Koldioxiden reduceras till c:a 10-20% . Då senare
årsmodeller också är utrustade med Ad Blue filter elimineras även kväveoxid. Så kan stora
delar av den befintliga dieselbil flottan snabbt bli miljövänlig.
Förslag; Bromma Moderaterna ska verka för att Stadshuset driver frågan om att bygga fler
laddstationer för elbilar.
Ulf Bosson
Styrelsens svar:
Motionären lyfter fram en viktig framtidsfråga. Styrelsen delar motionärens ståndpunkt att
Moderaterna bör göra mer för att stärka vår miljöprofil. Det finns dessutom en god grund att
bygga på då de senaste väljarundersökningarna visar att Moderaterna är ett av de partier som
har högst förtroende vad gäller miljöpolitiken. Sedan den grönblåa majoriteten tillträdde i
Stockholms stadshus har Moderaterna dessutom drivit fram en effektiv miljöagenda och satt
som mål att Stockholm ska gå i spetsen vad gäller elektrifiering av fordonsflottan. De förslag
som förs fram i motionen ligger helt i linje med den ambitionen.
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen.

