
 

 

 

Verksamhetsberättelse för moderata kretsstyrelsen i Eskilstuna 2020 

 

Den moderata kretsstyrelsen i Eskilstuna har sedan 1 juni 2020 bestått av följande 

ledamöter;  

Lars-Olov Lundkvist – ordförande  

Åsa Salo – vice ordförande   

Gunilla Ternert – sekreterare  

Tomas Lundqvist – kassör  

Robin Tannarp  

Självskrivna ledamöter : 

Björn Gustavsson SÖ- föreningen 

Mohammed Tahsin NV-föreningen 

Jari Puustinen – gruppledare 

Jonathan Törnstrand – MUF t o m 23 oktober 2021 

Joanna Johansson – MUF fr o m den 24 oktober 2021 

Adjungerad ledamot : 

Kjell Dahlén Moderata seniorer. T o m augusti 2020.  

 

 

Årsmötet skulle ha ägt rum i mars 2020 , men kunde  med anledning av pandemin  inte 

hållas på utsatt datum. Årsmötet sköts upp till den 1 juni 2020 då vi hade ett 

coronasäkrat  årsmöte i Stadshusets fullmäktigesal.  

 

Fram till årsmötet bestod kretsens styrelse även av Michelle Karlsson  dåvarande 

kassör  (ersattes av Tomas Lundqvist  i juni 2020)  Rafal Wisniewski och Paola  Drago 

Monéus.  

 



Både föreningsarbetet och kretsstyrelsens arbete har i stor omfattning präglats av 

Covid-19. Samtliga föreningsaktiviteter har varit inställda och vi har helt följt 

Moderaternas riktlinjer för partiarbetet under pandemin. Att samla medlemmar till 

olika aktiviteter har inte varit möjligt och även kampanjarbetet har inskränkts då vi 

inte har haft möjlighet att uppsöka väljare. Vi har inte heller kunnat utföra kampanjer i 

den omfattning som var planerat. Endast s k flygplansdumpning i medborgarnas 

brevlådor har varit möjligt och därvidlag har vi varit ambitiösa och täckt många av 

kommunens stadsdelar , även utanför tätorten. Kretsen har dock kontaktat så gott som 

samtliga medlemmar som är över 70 år och erbjudit praktisk hjälp exempelvis med 

handling och promenader.  

 

Vi har haft  8 st. protokollförda möten. Sedan hösten 2020 har vi endast haft digitala 

sammanträden i kretsen.  Arbetet med att bygga upp en ny föreningsstruktur i 

kommunen har även pågått under 2020 och nu kan man nog säga att vi hittat bra 

former för samarbete och utveckling.  

Kretsen fokuserar nu på valet 2022 och har tillsatt 4 arbetsgrupper som ska arbeta fram 

förslag till det lokala programmet inom olika områden, bl a ´näringsliv, skola, omsorg 

mm. 

Kretsen och föreningarna har även i år varit representerade vid olika digitala möten 

såväl regionalt som centralt.  

Kretsen har varit representerad på Länsförbundets olika digitala möten.  

 

Eskilstuna i februari 

 

Lars-Olof Lundkvist 

Ordförande 

 

 

 

 


