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Denna verksamhetsberättelse avhandlar verksamhetsåret 2020 som
sammanfaller med kalenderåret 2020. Verksamhetsplan och budget för
perioden 2019-2022 som fastställdes av styrelsen våren 2019 har varit
vägledande för föreningens verksamhet. Året 2020 har som så mycket annat
präglats av planering, omplanering och inställda aktiviteter till följd av
Coronavirusets framfart och restriktioner som följt av det.

Partiföreningens styrelse från ordinarie årsmöte 200218
Philip Segell, ordförande
Peter Yström, vice ordförande
Anders Karlsson, ledamot & sekreterare
Ingrid Bäfman, ledamot, kassör & representant Moderatkvinnorna
Per Carlemalm, ledamot
Filip Bergqvist, ledamot & representant MUF (fram till 200824)
Linnea Uddmar, ledamot & representant MUF (från 200824)
Katarina Jonsson, ledamot & kommunalråd
Theres Sahlström, ledamot & gruppledare KF-gruppen
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under 2020. Vid flera tillfällen har dessa fått
genomföras digitalt.

Medlemmar
Partiföreningen har per den 31 december (2020) 233 medlemmar. Av dessa har 15 tillkommit
under 2020.

Ekonomi
Partiföreningens resultat för 2020 uppgick till 350 424,84 kr och det egna kapitalet uppgick
per den 31 december 2020 till 627 243,58 kr. Den dominerande inkomsten är det
primärkommunala partistödet. Kostnaden för kampanjer, konferenser och möten har varit
kraftigt reducerad 2020 relaterat restriktioner för att begränsa smittspridning av coronavirus.
För ytterligare ekonomisk information hänvisas till årsredovisningen med tillhörande resultatoch balansräkning.
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Aktiviteter
För året 2020 hade vi planerat aktiviteter på Hertig Johans Torg samt i yttertätorter på
”löningslördag” 10 ggr under året. Flertalet (7st) har fått ställas in relaterat restriktioner för att
begränsa smittspridning av coronavirus. Några aktiviteter hanns dock med innan restriktioner
var aktuellt och under perioden med lättare restriktioner. Brevlådekampanjer och digitala
utbildningar, företagsbesök och konferenser har genomförts coronasäkert. Kommunalrådet
har också haft många kontakter med företagare och riksdagsledamöter avseende hur stöd till
företagare utformas och utbetalas. Föreningsordförande och gruppledare har träffat nya
medlemmar för att hälsa välkomna och informera om föreningens och fullmäktigegruppens
verksamheter.
• 25 januari MVGs1 ideologikonferens i Borås
• 29 februari 11-kaffe på torget
• 9 maj Förbundsstämma (digitalt)
• 29 augusti 11-kaffe på torget
• 26 september 11-kaffe på torget & Tidan
• 24 oktober brevlådekampanj Trädgårdsstaden & Skultorp
• 7 november Moderaterna idékonferens (livesändning youtube)
• 17 december digitalt företagsbesök tillsammans med riksdagsledmot Edward Riedel
och ekonomiskpolitisk talesperson Elisabeth Svantesson.
• 19 december brevlådekampanj julhälsning Ulveket, Norrmalm, Dälderna,
Billingesluttningen, Vasastan, Skultorp & landsbygd runt Fjället

Utbildning
Under årets början har partiföreningen bidragit med föreläsare till MVGs utbildningar bl.a. i
förtroendemannarollen och kommunpolitik. Några större utbildningsinsatser har inte
genomförts men det har funnits goda möjligheter att ta del av digitalt utbud från
riksorganisationen och MVG.

Kommunfullmäktigegruppen
Kommunfullmäktigegruppen har under 2020 haft 16 protokollförda sammanträden varav 3
extrainsatta med anledning av budgetdiskussioner (april och maj) och justerad budget
(november). Gruppmötena, som är öppna för medlemmar i Moderaterna i Skövde, har
huvudsakligen hållits inför kommunstyrelsens sammanträden. Gruppmötena har varit
välbesökta även av medlemmar utanför kommunfullmäktigegruppen och vi har också haft
besök av företrädare från MVG. Under vårens senare del var det möjligt att delta både på
plats och digitalt via TEAMS, under hösten har mötena i huvudsak varit helt digitala.
Kommunfullmäktigegruppen har fattat beslut i aktuella kommunala frågor, informerats om
aktuella ärenden och diskuterat frågor av mer långsiktig karaktär. Beredning av ärenden sker
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MVG Moderaterna Västra Götaland (Förbundet)

2

2021-03-09

av gruppstyrelsen. Ordföranden i nämnder, styrelser och direktioner har ett särskilt ansvar för
att informera om och förankra ärenden inom respektive politikområde.

Partiintern representation
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Vid MVGs ideologikonferens 25 januari i Borås deltog
• Martin Odenö
• Rohland Petersson
• Pär Bönnestig
• Theres Sahlström
Vid MVGs digitala förbundsstämma 9 maj deltog
• Philip Segell
• Ingrid Bäfman
• Filip Bergkvist
• Linnea Uddmar
• Peter Yström

Moderata Ungdomsförbundet (MUF)
MUFs verksamhet har också den påverkats av restriktioner för att minska smittspridning men
man har bl.a. genomfört digitala talarpass som varit uppskattade. Det har också ordnats
onsdagsfikor, debattkvällar och pizzakvällar vid partiledardebatter när restriktionerna tillåtit.
Per den 31 december uppgick antalet medlemmar i MUF Skövde till 73 personer.

Moderatkvinnorna
Ingrid Bäfman har varit representant för Moderatkvinnorna i partiföreningens styrelse.
Moderatkvinnorna har inte genomfört egna aktiviteter under året utan medverkat i de
kampanjer som genomförts av partiföreningen.

Moderata Seniorer
Rohland Petersson har varit representant för Moderata Seniorer i Skövde (MSS). MSS har
inte genomfört egna aktiviteter under året utan medverkat i de kampanjer som genomförts av
partiföreningen
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Lokaler
Partiföreningen förfogar över två lokaler. En kontorslokal i Medborgarskolans lokaler samt ett
förråd för kampanjmaterial vid Timboholmsrondellen.
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Skövde den 9 mars 2021
Styrelsen för Moderaterna i Skövde

Philip Segell
Ordförande

Peter Yström
Vice ordförande

Ingrid Bäfman
Kassör

Anders Karlsson
Ledamot

Per Carlemalm
Ledamot

Linnea Uddmar
Ledamot

Katarina Jonsson
Ledamot

Theres Sahlström
Ledamot
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