
 
 

Proposition Valfonden 

 

Valet 2018 ser, givet alla opinionsundersökningar, ut att bli mycket jämnt inte bara till 
riksdag utan även i Stockholm stad och län. S:t Göransmoderaterna kommer att bedriva en 
aktiv valrörelse med en mångfald av olika kampanjer och aktiviteter för att försöka vinna 
väljarnas förtroende.  
 
Föreningens ekonomi är god och har varit så under flera år. Det är viktigt att det finns 
ekonomiska muskler att kunna använda sig av under valrörelsen. S:t Göransmoderaterna 
har traditionellt valt att låsa upp en större del av sitt kapital i en valfond som används under 
valåren och byggs upp åren däremellan. För närvarande uppgår valfonden till nästan 80.000 
SEK.  
 
Styrelsens föreslår 
 
att årsmötet beslutar att styrelsen får utnyttja upp till 25.000 SEK av valfonden 
till valkampanjer och aktiviteter inför valet 2018. 
  



 
 

Proposition Kungsholmsresan 

 

Moderaterna på Kungsholmen och Essingeöarna ska bidra i så stor utsträckning som möjligt 
till att vi vinner väljarnas förtroende i nästa val till kommun, landsting och riksdag. För att 
förtjäna väljarnas förtroende i valen behöver Moderaterna ha egna lokala idéer, budskap 
och förslag som är attraktiva, genomtänkta och relevanta för väljarna i vår stadsdel. Därför 
har vi moderater på Kungsholmen och Essingeöarna genomfört en resa tillsammans inför 
valet 2018 där vi har mött invånare, medlemmar och näringsidkare för att under valåret 
kunna landa i en attraktiv valplattform och relevanta budskap. 
 
Föreningsstyrelserna för de tre föreningarna i stadsdelen har tidigare beslutat upprätta en 
arbetsgrupp för att driva detta arbete. Gruppen har utsett fyra utskott med medlemmar 
från de tre föreningarna som har fokuserat på fyra områden: 

 Ett livskraftigt Kungsholmen – Företagande, uteliv, näringsliv 

 Trygghet 

 Stadsbyggnad och Stadsmiljö 

 Äldrefrågor och Sjukvård 
 
De fyra utskotten har nu presenterat sitt arbete och förslag i en respektive rapport.  
 
Styrelsens föreslår 
 
att årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att, tillsammans med 
styrelserna i Essinge- och Kungsholmsmoderaterna, utarbeta en lokal 
valplattform inför valet 2018 utifrån utskottens rapporter.  
 


