
 
Moderata Seniorrådets Arbetsutskott 1 september 2015. 

Plats: Moderata Länsförbundskansliet Malmö.   

Närvarande: Karl G Högberg, Carl-Johan Carlborg, Ann-Christin Kullgren, Elsa Tibblin under 
punkterna 1-3, Bertil Tomelius, Bo Håkansson och Maija-Liisa Mogensen under punkterna 3-10.                                                                                                                       

1. Karl Gustav H förklarar mötet för öppet och hälsar alla välkommen. 
 

2. Dagordningen godkändes och fastställdes. 
 

3. Föregående mötesnoteringar godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Inför partistämman skall ett antal motioner och synpunkter diskuteras och detta arbete 

görs nu i sex olika arbetsgrupper som bearbetar de grundförslag och i viss mån färdiga 
propositioner som skall läggas fram för stämman. Karl G H har deltagit den arbetsgrupp 
som kommenterar En trygg välfärd i hela landet. Vi har gjort några inspel grundade på våra 
diskussioner och motioner till vår egen Seniorstämma tidigare i år. Riksdagsledamoten 
Jonas Jacobsson Gjörtler är ett av Skånes tunga namn i denna arbetsgrupp. 
Dagen efter vårt AU- möte mottog KGH ett dokument som innebär att som talesman för 
LF- Skåne liksom för Seniorerna skall vi arbeta med stadgefrågor i det utskottsarbete som 
sker i anslutning till Partistämman. Detta ger oss en möjlighet att driva dessa frågor som vi 
redan motionerat om, dock är ju detta mer interna frågor och inte politikområden. 
 

5. Karl Gustav H informerar om att stadgekommittén lägger förslag till partistämman. Att 
MSS ordförande får en fast plats i partistyrelsen som ordinarie ledamot med förslags- och 
rösträtt, dock utan ersättare. Detta får vi se som ett framstag. Dock måste seniorerna 
arbete vidare för att få en ersättare till ordinarie ledamoten. Vidare skall vi arbeta för att 
Moderat seniorerna skall ha en ordinarie plats i samtliga länsförbund och partistyrelser. 
Just nu finns endast 4 länsförbund som har en senior i styrelsen. 
MUF får 3 ledamöter och Moderat kvinnorna får 2 ledamöter. 
 

6. Karl Gustav H talar om hur ekonomin ser ut för närvarande. Vi får 30 000:- kr från 
förbundet per år. Just nu finns 20 189:- kr i kassan. Ännu har inget svar kommit på AU:s 
ansökan om ett extra bidrag på 10 000 kr från Länsförbundet.                                        
Det beslutas att de kretsar eller partistyrelser som anordnar Vår och Höstmöten får en 
garantitäckning på högst 2000.- Behövs den inte efter redovisning betalas den inte ut.  
                   

7. Bo Lönnerblad, Ystad har påtagit ansvaret att anordna höstmötet. Karl Gustav H tar 
kontakt med Bo Lönnerblad inför planeringen. Förslag till datum är den 13 november 
2015.  
Thomas Falkenstedt eller annan från förbunds kansli skall skicka ut inbjudan till alla över 
65 digitalt och med post till alla som inte har dator.  
Seniorrådsmötet är planerat till den 2 oktober kl 10,00 – 15,00 på Moderata 
Länsförbundets kansli i Malmö. Bo H ser till att preliminär kallelsen kommer ut genom 
kansliet. 
Karl Gustav H kontaktar Jonas Jacobsson om han kan tala om arbetsgruppens förslag till 
Välfärdsfrågor. Bertil Persson om organisations frågor och om Patric Åberg kan prata om 
Migrations- och Integrationsfrågor. Mikael Sandin om Trygghet mot brott i hela Sverige 
och Bertil T tar kontakt med Mikael Sandin för att fråga om han kan tala om Trygghet 
mot brott i hela Sverige.    
På Temadag i Stockholm den 19 november 2015, kommer Karl Gustav H, Bertil T, Carl-
Johan C och Ann-Christina K att deltaga. Det är osäkert om Elsa T och Maija-Liisa M har 



möjlighet att delta. Temat är Nato och sjukvård. Karl Gustav H skickar ut en inbjudan till 
alla. Respektive partiförening får själv stå för kostnaden.  
 

8. Karl Gustav H deltar på partistämman i Karlstad den 15-18 oktober 2015. 
 

9. Karl Gustav H informerar från styrelsemötet med MSS den 25 augusti 2015.                         
Förslag på lägre medlemsavgift för seniorer kommer att tar upp vid nästa möte. 
 
 
Karl Gustav informerar om ett så kallat mellanboende, som skapar en mjukare övergång 
till det slutliga äldreomsorgsboende med en högre servicegrad än ett Trygghetsboende. 
Tänkt för friska seniorer som klara det mesta själv, innan en placering på en vanligt 
äldreboende efter bistånd bedömning. 
 
Bo H meddelar att det svaga intresset för golftävlingen den 20 augusti på Österlens GK, 
Lilla Vik innebär att tävlingen inställdes. 
Det beslutades att Bo H skall förbereda ytterligare en tävling på Österlens GK i mitten 
eller slutet av maj 2016, för att se om intresset fortfarande finns.  
 

Näste AU genomföras direkt efter Seniorrådsmötet den 2 oktober och nästa AU planeras 
till den 26 oktober kl 10,00. Maija-Liisa M kontakter Landshövdingen Margareta Pålsson 
för att höra om hon kan ta emot oss och berätta om arbetet som Landshövding, samt 
bjuda på lunch på residenset. 
 
Benkt Ragnarsson ordförande för seniorerna i Båstad, informerar om arbetet och den 
positiva utvecklingen som har skett i Båstad. 

 
10. Mötet avslutades med en gemensam lunch. 

 

 

Vid pennan.   Justeras                                                                
Maija-Liisa Mogensen  Karl G Högberg 


