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Verksamhetsberättelse för Varaslättens Moderata förening 2019
Ordförande har ordet!
Nytt år och nytt decennium – nya möjligheter och utmaningar att ta tag i för förtroendevalda med
den starka blå ådran. Vi moderater behövs mer än någonsin! Slut upp, engagera Dig och värvar
var och en, en till, blir vi dubbelt så många!
God fortsättning. Vara och Sverige har ett viktigt år och decennium framför sig.
Utmaningar skiftar och framtidsmöjligheter är flera, och båda behöver tydliga strategier och
konkreta förslag för att kunna bidra till ökad tillväxt, fler i arbete och ökad kvalitet för elever,
lärare, äldre, vård- och omsorgspersonal.
Moderaterna i Vara, med kommunalrådet Gabriela Bosnjakovic, axlar ansvaret tillsammans med
borgerliga partier, att inte bara leda kommunen in i framtiden, utan också utreda, belysa och
begrunda utmaningar, som kräver sina svar. Den lokala förankringen är helt avgörande för att
klara av det uppdraget. Likaså åvilar ansvaret Moderaterna i Västra Götalandsregionen, att
stärka vårdens kvalitet, vårdens närvaro och se till att vård ges efter behov, för den som
behöver det. Moderaterna nationellt bör stärka förutsättningar för att bli det naturliga
oppositionspartiet just nu och regeringsbildaren när det blir möjligt. För det krävs tydliga mål,
tydliga konkreta förslag som människor i deras vardag känner är både relevanta och viktiga för
framtiden.
Utmaningarna är som sagt flera, och tillsammans kan vi göra det möjligt. Att vara
förtroendevald, företräda andra, är grunden för en väl fungerande demokrati. Demokratin skall
inte tas för självklar, utan då den utmanas är det viktigt att förstärka grunden i vårt dagliga
arbete, i just rollen att företräda andra och att engagera oss i moderata partiet.
Ditt engagemang är därför viktigt. Din tid är mycket värdefull för Moderaterna och vi värdesätter
Din insats, som medlem, som förtroendevald och som engagerad för moderat ideologi. Tack!
Du behövs, inte minst under det kommande decenniet och vi hoppas få se eller höra mer av
Dig.
Glöm inte att värva en medlem. Enbart 100 kr. www.moderaterna.se
Om en värvar en, blir vi dubbelt så många!

Cecilia Widegren
riksdagsledamot Skaraborg
Ordförande Interparlamentariska Unionen
Ordförande Varaslättens Moderata förening
www.moderatvg.se/widegren
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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. Under året har vi jobbat med
olika ansvarsområden inom styrelsen - rekrytering, utbildning, seniorer mm.
Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 124 medlemmar inklusive MUF.
Ekonomi
Av bokslutet framgår att årets resultat uppgår till 44 846 kr samt att det balanserade
egna kapitalet belöper sig på 437 500 kr.
EU-Valet
Föreningen bedrev intensiv kampanjverksamhet inför EU-valet maj.
Lokal
Vår nya partilokal på Torggatan har under året varit flitigt nyttjad för allehanda
moderata sammankomster. Då den tidigare lokalen behövdes för andra verksamheter
flyttade vi under våren tvärs över gatan till ny lokal.
Tidning och hemsida
Vår tidning ”Vara Moderaten” har utgivits med ett nummer under 2019.
Föreningens hemsida: www.varamoderaterna.se har uppdaterats kontinuerligt.
Närradio
Våra närradiosändningar har fortsatt enligt det invanda mönstret. I Radio Moderat har
lyssnarna både fått stifta bekantskap med våra företrädare och blivit informerade om
aktuella politiska frågor varje torsdagskväll och lördagsmiddag.
Aktiviteter
Vi har traditionsenligt deltagit i firande av nationaldagen och ”Jordgubbens Dag”.
Moderata seniorer har haft medlemsmöte.
MQ har deltagit i regionala sammankomster.
MUF har haft olika sammankomster.
Utbildning
Företrädare för föreningen har deltagit i regionalt och centralt anordnade kurser och
konferenser. Lokal utbildning har också genomförts med god uppslutning.
Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla som på ett eller annat sätt aktivt arbetat för de
Moderata idéerna och vår tro på ett bättre samhälle.
Vara den 21 januari 2020
Styrelsen för Varaslättens Moderata förening

