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Verksamhetsberättelse 2019 
 
Styrelsen för Kristdemokraterna i Uppsala har under 2019 bestått av nedan antecknade 
personer, och har sammanträtt fem gånger.  Arbetsutskottet har bestått av presidiet, kassör 
och kommunalrådet och har sammanträtt fem gånger. Partiet hade vid årsskiftet i Uppsala 
884 medlemmar, under 2019 kom 182 nya medlemmar med. 
 
 
Mimmi Westerlund, ordförande  
Evelina Solem, 1:e vice ordförande  
Eva Moberg, 2:e vice ordförande  
Margit Borgström, ledamot  
Rickard Löfberg, ledamot  
Anna-Karin Vaz Contreiras, ledamot  
Oscar Svensson, ledamot  
Elias Moberg, ledamot  
Ingemar Virsén, ledamot  
Jonas Segersam, adjungerad, kommunalråd   
 
Europaparlamentsvalet 
Styrelsens största fokus under året var valet till Europaparlamentet den 26 maj. Vi följde 
partiets strategi och kampanjade med det framtagna valmaterialet av Sara Skyttedal och 
David Lega, stärkta av Ebba Busch Thor, och Uppsala läns egen kandidat Sarah Havneraas.  
Tillsammans lappade vi tusentals brevlådor och höll valstugan öppen varje dag under de 
veckor stugorna stod på Stora torget. Ofta var Kristdemokraternas valstuga den enda som var 
öppen, oavsett väder. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla volontärer som hjälpte till att 
bemanna och svara på väljarnas frågor, och särskilt lyfta fram ungdomsförbundets insatser! 
 
Förutom brevlådelappningen enligt vår strategi besöktes vi av Ebba Busch Thor som höll en 
valkickoff på Clarion Hotel Gillet i april. Där deltog ungefär 100 personer. För fjärde året i 
rad deltog vi också i 60+mässan under våren. Vi fick en mycket god uppslutning av 
engagerade medlemmar som hjälpte till att bemanna vår monter. 
 
Kommunfullmäktigegruppen 
I slutet av augusti anordnades en kickoff i form av 24 h-konferens för fullmäktigegruppen på 
Furusunds värdshus. Det blev ett tillfälle att reflektera över det första året efter valet, 
utvärdera nämndarbetet och blicka framåt. Hur ska vi orientera oss i ett nytt politiskt 
landskap när Uppsala nu styrs av S, L och Mp med stöd av V? Se även separat 
verksamhetsberättelse för kommunfullmäktigegruppen. 
 
Utbildningar för medlemmar 
Under våren 2019 anordnades en utbildning för nya medlemmar, Från medlem till minister, 
med träffar fyra tisdagar i rad. Utbildningen hade ett 60-tal anmälda och ett 40-tal deltagare 
per gång. Denna utbildning följdes upp under tidig höst med en fördjupande kurs, vilken 
hade ett 20-tal anmälda och aktiva deltagare per gång. Under december och januari höll vi 
ytterligare en utbildning för nya medlemmar, till vilken ett 20-tal anmälde sig och ett 10-tal 
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deltog. 
 
Torsdagsträffar 
Under hösten har vi testat att anordna en utåtriktad aktivitet första torsdagen varje månad. 
På det stora hela har det fungerat bra. Vi har bjudit in till seminarium om farorna med 
islamism med föreläsaren Tomas Samuel på Studieförbundet vuxenskolan; gjort studiebesök 
på Samariterhemmet samt besökt Untra kraftverk i Norduppland. Sammantaget har 
partiorganisationen fungerat väl och det finns mycket goda förutsättningar att ladda om inför 
valet 2022! 

 
Verksamhetsberättelse 2019 
Kristdemokraterna i Uppsala kommer att bedriva verksamheter som ovan även under detta 
verksamhetsår, detta styrks också i förslaget till budget för 2020 som ska ses som ett 
komplement till denna verksamhetsberättelse- och plan. Den nya styrelsens uppdrag blir att 
utifrån detta förverkliga de förväntningar som finns både från medlemmar och väljare.  

 
 
Uppsala i februari 2020 
Mimmi Westerlund, ordförande 


