
 

 

Verksamhetsberättelse för moderaternas kretsstyrelse i Eskilstuna för 

verksamhetsåret 2022. 

 

Den moderata kretsstyrelsen i Eskilstuna har sedan 25 april 2022 bestått av följande 

ledamöter: 

Lars-Olov Lundkvist, ordförande  

Åsa Salo, vice ordförande   

Anki Nyzell Lindskog, sekreterare 

Tomas Lundqvist, kassör  

Peter Utas, ledamot  

Självskrivna ledamöter: 

Gunilla Ternert, Eskilstuna Husby – Ärla föreningen samt MQ representant 

Daniel Silvborn / Elisabeth Martinius Nilsson, Eskilstuna Torshälla – Västra 

föreningen 

Jari Puustinen, gruppledare / Robin Tannarp, ordförande i fullmäktigegruppen 

Joanna Johansson / Albin Johansson, MUF 

 

Kretsens årsmöte avhölls den 25 april på Elite hotell. Mötesordförande var 

riksdagsman Magnus Stuart, Mariefred. 

Före årsmötet höll vår EU – parlamentariker Arba Kokalari ett informerande föredrag 

om kriget i Ukraina. 

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.  

Året inleddes med Nomineringsstämman för den kommunala valsedeln, den 10 januari 

i Stadshuset. Stämman leddes av riksdagsman Eric Ottosson och riksdagsman Ann-

Sofie Livfenhage med ombudsman Martin Edgelius som sekreterare. Till 

nomineringskommittens förslag lämnades ett alternativt förslag. Efter ett stort antal 

voteringar, fastställdes listan. 



Året har präglats av att det var valår. Valledaren Åsa Salo har tillsammans med 

föreningarnas valansvariga och ett antal medlemmar, genomfört ett stort antal 

kampanjer med dörrknackningar i dom flesta av Eskilstunas olika områden.  

Kretsstyrelsen tog fram ett handlingsprogram för vår politik i kommunen. 

Valstugan kom på plats på Fristadstorget i god tid före valet. Medlemmarna ställde 

upp och bemannade valstugan i ett större antal än tidigare val. Tack för det. 

Valstugan besöktes av våra olika kandidater till riksdag, region och kommun. 

Vår kandidat till statsministerposten Ulf Kristersson hade väldigt bra besök i valstugan 

med ett stort antal intresserade besökare. 

Valet blev en framgång med en borgerlig regering och med Ulf som stadsminister. 

Tyvärr minskade antalet personer som valde att rösta på oss i kommunalvalet. Vi 

förlorade ett mandat och har nu bara 11 platser i kommunfullmäktige. På valkvällen 

den 11 september träffades ett stort antal medlemmar på Elite hotell för att avnjuta en 

fantastisk buffé och följa valresultatet. 

Vi avslutade året med ett väldigt fint julbord på restaurang Pilkrog, vi var mer än 50 

medlemmar som fick en trevlig samvaro. 

 

Kretsen har varit representerad på Länsförbundets möten. 

 

Vidare hänvisar vi till upprättad resultat och balansräkning. 

Vi tackar all som på något sätt bidragit till arbetet under året. 

 

Eskilstuna den 19 mars 2023. 

 

 

Lars-Olof Lundkvist                Åsa Salo                                      Tomas Lundqvist 

 

 

Anki Nyzell Lindskog              Peter Utas                                    Gunilla Ternert 

 

 

Elisabeth Martinius Nilsson     Albin Johansson                       Robin Tannarp 


