Verksamhetsberättelse BorgsModeraterna 2017
Föreningen har under året pendlat runt 90 medlemmar, alla inräknade. Målsättningen att uppnå 100
medlemmar, kunde ej infrias, under året, men ambitionen kvarstår och kan komma att uppfyllas
under 2018 . Den som lever får se.
Borgsföreningen är en stark spelare i kommunens moderata nätverk och har alltid varit. Under året
har styrelsen bokfört flera löpande styrelsemöten och ett antal kampanjer på Vilbergen Centrum.
Föreningens kampanjledare, Carina Melefors, skall ha stor eloge för väl genomförda aktiviteter, med
trubadur live, kaffe och kanelbullar, läsk och godis till barn. Varje tillfälle kan mätas med att 100-120
kaffe & bullar gått åt. Under Vilbergsmarken i slutet av augusti, värvades 6 nya medlemmar till
partiet och föreningen, vilket får anses som lysande, mot bakgrund av partiledare som försvann och
blyga 16% i opinionen. Många har stannat till en stund och pratat om aktuell politik under lättsamma
former. Ingrid Cassel, Patrik Fridner, Said Nison, Carina Melefors, Christina Blomqvist, Stefan
Hagfeldt, Lars-Göran Ljunggren, Stefan Falkhäll, Joanna Sjölander och Åke Bjerselius m fl, har vid
föreningens kampanjer medverkat på ett mycket produktivt och vägvinnade sätt,vilket gagnat
partiets ambition att framstå som blue shirt folkligt, med fokus på aktuella frågor av allmänt värde.
På Borgsmoderaternas årsmöte 2017, framträdde skickliga politiska estradören Betty Malmberg,
mångårig riksdagsledamot, där hon bl a berörde AKBatra, DÖ och SD. Inget blev kontroversiellt, men
en del svåra frågor ställdes av bl a Jirina Klevstigh m fl. Årsmötet i Vilbergshallen samlade cirka 35
deltagare, vilket gladde Både Betty och den nyvalda styrelsen.
Föreningen spelar sedan 20 år tillbaka i bowlingens utmanarliga 5-manna, med växlande framgångar.
Syftet med att ställa upp i tävlingen tillsammans med många andra företag och föreningars lag och
spela mot dom, är att visa upp partiets tillgänglighet under otvungna sociala former, som sport och
idrott kan förmedla. I laget har Jirina Klevstigh, Åke Bjerselius, Gunnar Axén, Stefan Hagfeldt, Anders
Lindgren, Stefan Falkhäll och Lotta Svärd spelat.
Föreningens verksamhet och kansli har varit i Vilbergshallens föreningslokaler, Vilbergen Centrum.
När vi nu närmar oss valrörelsen, vässar BorgsModeraterna åter klorna och tar sats mot nya djärva
mål. Under 2017 värvades totalt 14 nya medlemmar till Borgs. Föreningens hemsida
www.borgsmoderaterna.se och dito Facebooksida är välbesökta och på alerten hela tiden i ord & bild
Beträffande föreningens ekonomi, hänvisar vi till kassören Stefan Falkhäll och revisorernas rapport.
Föreningens tack till Servicekansliet Jönköping, Susanne Nordström i Linköping och kansli Norrköping
där Kretsen visat stort stöd.
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