
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen på årsmöte och nomineringsstämma! 
 
Samtliga medlemmar i Moderaterna i Kävlinge hälsas varmt välkomna till 2018 års 
årsmöte. 
 
Årsmötet är i år tillika nomineringsstämma där fullmäktigelistan ska beslutas. 
 
Vi träffas på Lucy's i Löddeköpinge, måndag den 26 februari kl. 19.00.  
Föreningen bjuder på något enkelt att äta.  
 
Handlingar inför mötet kommer att finnas tillgängliga på förenings hemsida  
senast den 19 februari. För den som inte har möjlighet att ladda ner handlingarna  
från hemsidan vänligen kontakta oss på info@kavlingemoderaterna.se. 
 
Anmäl dig till info@kavlingemoderaterna.se senast den 15:e februari.  
 
 
Johan Ericsson 
Ordförande 

  

KÄVLINGE 



 
 
Föredragningslista vid årsmöte tillika nomineringsstämma 2018  
För Moderaterna i Kävlinge 
 
 
1.  Årsmötets öppnande  
2.  Fastställande av föredragningslistan  
3.  Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna  
4.  Val av sekreterare 
5.  Val av justeringsmän  
6.  Fastställande av röstlängd  
7.  Godkännande av årsmötets, och tillika nomineringsstämmans utlysning  
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse  
9.  Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning  
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
11.  Fastställande av medlemsavgift för år 2019  
12.  Förslag från styrelsen (propositioner)  
13.  Inkomna övriga förslag (motioner)  
14.  Redovisning av provvalsresultat, styrelsens förslag till valsedel 
15.  Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln  
16.  Fastställande av rangordning på valsedeln  
17.  Fastställande av personuppgifter som skall tryckas på valsedeln  
18.  Ställningstagande till ev. ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)  
19.  Beslut om åtgärder i händelse av oförutsedda händelser innan tryckning  
20.  Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen  
21.  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen  
22.  Val av ordförande och vice ordförande  
23.  Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om 

moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet  
24.  Val av två revisorer och ersättare för dem  
25.  Val av valberedning  
26.  Val av ombud med ersättare till förbundsstämma för Moderaterna i Skåne  
27.  Övriga ärenden  
28.  Årsmötet avslutas 

 

 

Johan Ericsson 
Ordförande 
  



7. Godkännande av årsmötets/stämmans utlysande 

Enligt stadgarna ska det kallas till nomineringsstämma senast tre veckor före stämman och till 
årsmöte senast två veckor före årsmötet. 

Kallelse till årsmöte tillika nomineringsstämma skickades ut med post till samtliga medlemmar den 
31 januari. Kallelse har också funnits på föreningens hemsida sedan den 3:e februari. 

 

  



8. Verksamhetsberättelse 2017 
 
Inledning 
Verksamhetsåret inleddes med årsmötet som hölls på Barsebäcks Resort den 6:e mars. Vid mötet 
närvarade 36 röstberättigade medlemmar. 
 
Vid årsmötet valdes följande styrelse: 
 
Ordförande   Johan Ericsson (omval) 
 
Vice ordförande  Annsofie Thuresson (Omval) 
 
Ledamöter   Boriana Åberg (omval) 

Patrik Bengtsson (omval) 
Kjell-Arne Ohlsson (omval) 
Elin Helmander (nyval) 
Julia Stala (nyval) 
Mikael Elmvik (nyval) 
 

 
Utöver dessa av årsmötet valda ledamöter har Alexandra Wallin varit självskriven i styrelsen i 
egenskap av MUF-representant och Anders Lindvall i egenskap av gruppledare för den moderata 
fullmäktigegruppen. Kommunstyrelsens ordförande, Pia Almström, har varit adjungerad till 
samtliga styrelsemöten. 
 
Under året valde Elin Helmander att lämna styrelsen av familjeskäl och styrelsen har därför bestått 
av sju ledamöter sedan dess. 
 
Under året har sju protokollförda styrelsemöten hållits, varav ett var konstituerande. 
 
Under 2018 har den nuvarande styrelsen haft tre styrelsemöten den 15 januari, 29:e januari samt den 
15 februari. 
 
Styrelsens arbete under året 
2017 har varit ett år som präglats mycket av förberedelser inför valet 2018.  
 
Nya grepp har provats som tex att annonsera på lyktstolpsskyltar i Furulund och breda digitala 
kampanjer. 
Inför budgeten i Kävlinge kommun genomfördes en i huvudsak digital kampanj. Vi gick ut med 
bloggar, insändare och inlägg på facebook. Vårt budskap var att vi vill värna varje skattekrona och 
använda den så effektivt som möjligt medan motparten löser ekonomiska utmaningar genom 
skattehöjningar. Socialdemokraterna svarade med att inte, för första gången på flera år, föreslå en 
skattehöjning i budgetfullmäktige. 
 
Föreningen har som tidigare varit aktiv på sociala medier och är en av de absolut aktivaste 
moderatföreningarna i Skåne. Vår facebooksida har över 1500 följare. Föreningens hemsida har 
under året gjorts om med ny design.  
 
Inför det kommande valåret har förrådet städats ur och material inventerats. Det har köpts in 
giveaways och kampanjutrustning, bla. beachflaggor och ett nytt kampanjbord. Beställningar av 
centralt material, bla kläder, har dragit ut på tiden och först en bit in på 2018 har sortimentet varit 
klart så att beställning kunnat ske.  



 
Valprogrammet 
Grunden till valprogrammet lades under 2016 när föreningen arbetade fram det kommunalpolitiska 
programmet. För att få de bästa utgångspunkterna för valprogrammet så tog styrelsen beslut om att 
göra en attitydundersökning med hjälp av ett undersökningsinstitut. Resultatet av denna gav en bra 
insikt och inspiration kring exempelvis vilka frågor som är viktiga för våra kommuninvånare och 
vilka frågor där moderaterna är starka.  
Det politiska forumet den 7 oktober fokuserades helt på valprogram och att fånga upp 
medlemmarnas tankar och idéer. Vi fick också inspiration från riksdagen via Johan Paccamonti 
samt regionen från David Stenergard. Efter politiskt forum har även ordförandegruppen respektive 
styrelsen haft möten och dialog för att prioritera i resultatet från attitydundersökningen, från 
kommunpolitiska programmet och från politiskt forum.  

I slutskedet har vi också tagit hjälp av valvinnarverkstaden 
 
Provval 
Föreningen har under slutet av verksamhetsåret genomfört ett provval. För första gången 
genomfördes provvalet digitalt. Ett drygt 30-tal medlemmar anmälde intresseför att kandidera men 
några valde att dra tillbaka sin kandidatur i ett sent skede och unde själva provvalet fanns det 27 
kandidater att rösta på. Den röstande skulle rangordna fem till tio kandidater, och den som gavs 
förstaplatsen fick 10 poäng, 2:an 9 poäng osv. 84 medlemmar valde att rösta i provvalet vilket är 
ganska exakt 50% av de röstberättigade medlemmarna.  
 
Medlemsantal och arbete med rekrytering 
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 185 personer. Av dessa var 116 direkta medlemmar i 
Kävlingemoderaterna. Detta innebar enökning med 16% mot föregånde årsskifte. Övriga är 
medlemmar i Kävlinge MUF och även ett antal medlemmar i andra MUF-föreningar, företrädesvis 
Lunds MUF, som är skrivna i Kävlinge. 
 
Vid halvårsskiftet hade vi över 200 personer på vår medlemslista men en del av dessa hade inte 
betalt sin medlemsavgift för 2017. Merparten av dessa ringdes i en återvärvningskampanj men ett 
betydande antal svarade inte. 
 
Extra glädjande är ändå Kävlinge MUF:s utveckling som nu har ett femtiotal medlemmar som 
aktivt valt att bli medlemmar i just Kävlinge MUF, även om de går på gymnasiet i Lund och 
faktiskt en del som bor i andra kommuner men ändå väljer att bli medlemmar i Kävlinge. 
 
Kampanjer under 2017 
2017 har varit ett mycket aktivt år. De traditionella marknaderna i Kävlinge har fått motsvarande 
”systermarknader” i Löddeköpinge och vi har varit på plats även på här.  
Dessa har kompletterats med fredagskampanjer på Ica i Kävlinge och vid Center syd. Hade vi vår 
traditionella luciakampanj.  
 
Totalt har vi haft 20 kampanjtillfällen där totalt 40 medlemmar (inkluderat muf) har medverkat vid 
ett eller flera tillfällen. Snittdeltagandet ligger på 6,9 medlermmar per kampanjtillfälle. Det är också 
tydligt att marknaderna lockar flest deltagare. Flest var vi under vårmarknaden den 6 maj med hela 
16 kampanjdeltagare. 
 
Vi har även utfört utdelningskampanjer vid två tillfällen. I början av året med budskapet 
”Halvvägs” (genom mandatperioden – vad har vi gjort och vad kommer vi att göra) då vi delade ut 
runt 7.000 foldrar. Det följdes upp under hösten med ”Valfrihet, Kvalité, Trygghet och låg skatt” 
som delades ut i 6.000 exemplar. 



 
Övriga Aktiviteter i korthet 
Traditionsenligt har det hållits en sommarfest och en ”Alliansglögg” hemma hos Pia och Tommy.  
 
Den 20 januari hölls en kandidatutbildning i syfte att ge framförallt nya medlemmar en bred bild av 
det politiska livet – i kommun, region och riksdag. 
 
Deltagande vid externa aktiviteter i korthet 
Föreningen deltog med tre representanter, Johan Ericsson, Annsofie Thuresson och Kjell-Arne 
Ohlsson, vid förbundsstämman som i år hölls i Kristianstad. Även Alexandra Wallin och Johan 
Westin deltog på MUF-mandat. På stämman utsågs Pia Almström till ombud på arbetsstämman, 
Annsofie utsågs till vice ordförande i MQ Skåne och Johan valdes in i valberedningen för 
förbundet. 
 
Sverigemötet hölls i år den 20-21 maj i Karlstad. Tre representanter åkte iväg på detta – Boriana 
Åberg, Annsofie Thuresson och Alexandra Wallin. Boriana åkte som riksdagsledamot och Annsofie 
som representant för MQ. Föreningen betalde därför endast för Alexandra. 
 
Med anledning av partiledarens avhopp hölls en extra partistämma där föreningen representerades 
av Pia Almström 
 
På arbetsstämman var Pia Almström ombud, och Johan Ericsson och Annsofie Thuresson var med 
som observatörer. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är stabil och redovisas i en särskild ekonomisk redovisning som granskats av 
föreningens valda revisorer.  
 
Avslutningsvis 
Vi ser tillbaka på ett verksamhetsår i planeringens tecken, där vi från styrelsen har fokuserat mycket 
på förberedelser inför valåret och framtagandet av ett valprogram. Vi har fått ett antal nya 
medlemmar som visat intresse för att aktivt engagera sig i valrörelsen. Tillsammans med det stora 
engagemanget från MUF ser styrelsen framemot en spännande valrörelse med god möjligheter till 
en valseger. 
   
Med dessa avslutande ord ställer vi våra platser till förfogande samtidigt som vi önskar den nya 
styrelsen och alla övriga medlemmar varmt lycka till! 
 
 
//  
Styrelsen 
  



11. Fastställande av medlemsavgift för 2019 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift – 270:- per år 

12. Förslag från styrelsen (propositioner)  

En proposition föreligger – Handlingsprogram/Valprogram för Kävlingemoderaterna  

13. Inkomna övriga förslag (motioner)  

Angående fritt skolval i Kävlinge Kommun Alexandra Wallin, Kävlinge MUF  
Friheten att själv välja vilken skola man ska gå på är det viktigaste vi ungdomar har. Vi har 
helt enkelt rättigheten att själva välja vart vi vill utbilda oss vilket är fantastiskt. Faktum är att 
det är ett MUF-förslag från första början, innan dess placerade staten bara dig på den 
skolan som låg närmast. Tänk dig själv, att bara bli placerad på en skola för att du råkar 
bo nära den?  
Du spenderar ju ungefär hälften av din uppväxt i skolan, då är det också rimligt att du själv 
väljer vart du ska spendera den tiden. Men det fria skolvalet hotas och ifrågasätts av 
vänstern. Det påstås att det fria skolvalet leder till segregation, det vill säga att bara de rika 
vet om att man kan välja skola så de sätter sina barn på de bästa skolorna medan de 
fattiga inte vet om att de fria skolvalet finns och därmed hamnar alla dem på de dåliga 
skolorna.  
Deras lösning är således att ta bort det fria skolvalet. Vi erkänner att det är ett problem att 
alla inte vet om att det fria skolvalet finns, men lösningen är aldrig att ta bort barn och 
ungdomars chans att påverka sin uppväxt. Det är som att klippa av sig tån när man har 
nagelsvamp. Det vill säga det löser symptomet, men du kommer ju fortfarande att ha 
problem.   
Istället vill jag införa ett aktivt skolval, där information från kommunen skickas ut till alla 
föräldrar och barn och sen måste de aktivt göra ett skolval. Alla måste alltså välja sin skola, 
istället för som det är idag att om man vill så får man välja skola. Detta tror vi löser 
problemet på riktigt. Man löser det inte genom att begränsa människor utan genom att ge 
dem utökad möjlighet till frihet.  
 
Därför yrkar jag på   

• att: Kävlingemoderaterna uttalar att det behövs ett aktivt skolval i Kävlinge Kommun  
• att: Kävlingemoderaterna verkar för att införa ett aktivt skolval i Kävlinge Kommun 

 

Styrelsens förslag till beslut beträffande Motion om fritt skolval i Kävlinge Kommun 
Kävlinge kommun har sedan några år tillbaka skickat ut förfrågan till alla nya skolbarn om val av 
skola. Om föräldrarna inte gör något val placeras eleven i den närmsta skola där det finns plats. 
Detta är inte uppskattat i alla politiska läger och därför är ett uttalande om vikten av ett aktivt 
skolval i Kävlinge kommun bra. 
Styrelsen förslår därför att årsmötet bifaller att-sats 1 och anser att att-sats 2 är besvarad. 
 

 



14. Redovisning av provvalsresultat, styrelsens förslag till valsedel 

Provvalet genomfördes digitalt mellan den 15 december och den 14 januari. 27 kandidater valde att 
delta i provvalet. 

Utformningen var att varje röstande skulle rangordna 5-10 kandidater. Den kandidat som fick 
förstaplatsen fick tio poäng, andraplatsen gav 9 poäng osv. Totalt 84 medlemmar valde att rösta i 
provvalet vilket motsvarade drygt 50% av de röstberättigade medlemmarna. 

RESULTAT 

Plac. Namn pl1 pl2 pl3 pl4 pl5 pl6 pl7 pl8 pl9 pl10 Sum 

1 Boriana Åberg 6 20 11 11 5 1 4 0 0 2 458 

2 Johan Ericsson 24 9 4 4 2 2 1 1 0 0 410 

3 Pia Almström 23 4 7 3 3 6 1 0 1 0 397 

4 Annsofie Thuresson 2 22 5 4 6 1 0 2 1 0 335 

5 Thomas Lövskog 5 4 5 8 18 2 3 0 2 2 318 

6 Christian Lindblom 5 6 12 6 1 1 3 1 0 0 268 

7 Anders Lindvall 1 1 8 9 5 3 1 3 3 0 210 

8 Ulf Nordström 2 1 1 1 6 13 11 3 1 2 202 

9 Erik Åberg 1 1 4 3 7 2 2 11 1 1 168 

10 Patrik Bengtsson 1 1 3 8 5 1 4 3 1 3 164 

11 Alexandra Wallin 5 2 4 3 1 3 2 1 3 1 160 

12 Julia Stala 0 1 7 6 4 2 2 1 2 2 158 

13 Ulla Nordström 1 2 0 0 0 5 10 12 5 4 143 

14 Mikael Elmvik 0 5 2 1 2 2 2 6 0 3 119 

15 Kjell-Arne Ohlsson 1 0 1 2 4 2 4 0 15 2 114 

16 Maria Karlberg 0 0 3 7 1 3 2 2 2 0 112 

17 Johan Westin 1 4 1 0 1 2 2 0 0 0 78 

18 Margreth Holmström 0 1 1 3 2 3 2 1 0 2 78 

19 Anna Elmvik 0 0 2 2 2 5 1 0 1 2 75 

20 Gunnar Wiederhielm 1 0 0 1 4 2 2 2 0 3 68 

21 Catharina Thott 1 0 0 0 0 2 1 3 6 6 51 

22 Josefin Hylander 0 0 1 1 2 1 1 0 3 0 42 

23 Navid Ghannad 1 0 0 0 2 0 1 2 4 0 40 

24 Mats Henriksson 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 36 

25 Jan Oldén 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 33 

26 Magnus Netterheim 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 22 

27 Jan Wikhall 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 16 

 

  



Styrelsen har valt att göra en förändring i förhållande till provvalsresultatet i sitt förslag till 
kommunlista. Ändringen är att byta plats på Boriana Åberg och Johan Ericsson. Förändringen 
motiverades med att Boriana står som nummer ett på riksdagslistan. Styrelsens var inte enig i sitt 
beslut. Utöver de kandidater som deltog i provvalet har styrelsen lagt ytterligare kandidater från 
plats 28. 

 

Styrelsens förslag till lista 

1 Johan Ericsson  25 Jan Oldén 

2 Boriana Åberg  26 Magnus Netterheim 

3 Pia Almström  27 Jan Wikhall 

4 Annsofie Thuresson  28 Max Mellander 

5 Thomas Lövskog  29 Sophia  Holmström 

6 Christian Lindblom  30 Stefan Sandor 

7 Anders Lindvall  31 Göran Garmer 

8 Ulf Nordström  32 Magnus  Hylander 

9 Erik Åberg  33 Natali Klosterling 

10 Patrik Bengtsson  34 Agnes Dahlgren 

11 Alexandra Wallin  35 Jennie Metz-Abrahamsson 

12 Julia Stala  36 Magnus  Thuresson 

13 Ulla Nordström  37 Pontus Salenbo 

14 Mikael Elmvik  38 Camilla Mellander 

15 Kjell-Arne Ohlsson  39 Marlene Hassel 

16 Maria Karlberg  40 Ulrika Ericsson 

17 Johan Westin  41 Konstantin Jaroslavtsev 

18 Margreth Holmström  42 Catarina Nilsson 

19 Anna Elmvik  43 Anna Leon  

20 Gunnar Wiederhielm  44 Johan  Sandström 

21 Catharina Thott  45 Lovisa Svensson 

22 Josefin Hylander  46 Jan Söderberg 

23 Navid Ghannad  47 Tommy  Almström 

24 Mats Henriksson      

 

 

15. Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln  

Nomineringskommitténs förslag är det antal som återfinns i nomineringskommitténs förslag på 
lista, dvs 47 stycken.  

16. Fastställande av rangordning på valsedeln  

17. Fastställande av personuppgifter som skall tryckas på valsedeln  

Nomineringskommitténs föreslår: Namn, ålder, en titel och bostadsort. 

18. Ställningstagande till ev. ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)  

Inga andra listor är aktuella 



19. Beslut om åtgärder i händelse av oförutsedda händelser innan tryckning  

Nomineringskommitténs förslag är styrelsen får mandat att hantera oförutsedda händelser innan 
tryckning. 

Kommittén förslår stämman att ge styrelsen i uppdrag att fylla på och rangordna med 
ytterligare namn, från plats 45, i syfte att uppnå 49 kandidater på listan. 

 

20. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen  

Gruppledaren för fullmäktigegruppen samt representant för MUF i Kävlinge 

21. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen  

Valberedningens förslag: ordf., v. ordf, samt 5 ledamöter 

22. Val av ordförande och vice ordförande  

Valberedningens förslag: Johan Ericsson och Annsofie Thuresson 

23. Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om 
moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet  

Valberedningens förslag: Boriana Åberg, Kjell-Arne Ohlsson, Patrik Bengtsson, Julia Stala och 
Mikael Elmvik 

24. Val av två revisorer och ersättare för dem  

Valberedningens förslag: Maria Karlberg, Sophia Holmström, ers. Ulf Nordström och Navid 
Ghanad 

25. Val av valberedning  

26. Val av ombud med ersättare till förbundsstämma för Moderaterna i Skåne  

Valberedningens förslag: Johan Ericsson, Annsofie Thuresson och Pia Almström 


