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KRISTDEMOKRATERNA
I Sävsjö Kommun

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Det var många som kom till Vrigstad Missionskyrka för att lyssna när David Lega var på besök i samband med
partiavdelningens årsmöte. David berättade öppenhjärtigt om sina personliga erfarenheter av att övervinna sitt
funktionshinder och om hur hans människosyn så väl som erfarenheter gjort att han engagerat sig i Kristdemokraterna.
David Lega jobbar som kommunalråd i Göteborgs kommun och är en av toppkandidaterna till EU-valet. I samband med
årsmötet hade Sven-Åke och Margareta Gårdstam ordnat god soppa och semlor. Ett lokalt band med Benjamin
Petersson i spetsen stod för sång och musik. Erika Mallander Karlsson var konferencier.
Vi var ett gäng på sju glada kristdemokrater som i mars tog oss till Jönköping för att delta på distriktsårsmötet. Efter att
David Lega hållit ett inledande föredrag var det en diger lista ärenden som behandlades, däribland val av distriktsstyrelse
och hela 19 motioner till höstens riksting. Det var ett debattfriskt klimat med stort engagemang och särskilt roligt att
Sävsjö kommun numera har fått två ledamöter i distriktsstyrelsen genom Ann-Catrin Ek och Bengt Swerlander.
Ett helt gäng kristdemokrater från Sävsjö kommun var under några dagar i mars i Örebro på Region- och kommundagar.
Det var god stämning, många intressanta möten och stor behållning av de olika seminarierna.
Sävsjö kommun har genomfört bolagsstämmor i de kommunala företagen. Det är ett antal nya ordföranden som klivit in
i sina uppdrag. Sven-Åke Gårdstam är från nu ordförande i vårt Industrifastighetsbolag, ABSI. Johanna Danielsson är
ordförande i bredbandsbolaget Savman och Fredrik Håkansson har tagit över ordförandeskapet i Skyttecenter
ekonomisk förening. Therese Petersson fortsätter som ordförande i Sävebo
I maj firade förskolan Tussilagon trettioårsjubileum med öppethus, aktiviteter och gott fika och överraskades av att ett
gäng kristdemokrater som kom för att dela ut årets Vitsippspris. Årets pristagare är en fantastiskt fin verksamhet som
bidragit till utveckling av hela Hjälmserydsbygden. Förskolan Tussilagon bidrar till trygg barnomsorg, valfrihet och att
sprida goda värderingar utifrån sin tydliga kristna profil. Förskolan och den lokala församlingen har också blivit en
naturlig mötesplats för hela bygden.
Inför EU-valet i maj var vi kristdemokrater på Sävsjö Torg och vi var även med på Vrigstad vårmarknad och kampanjade
för att “Make EU lagom again.” I Vrigstad hade vi med oss riksdagsledamot Andreas Carlsson som både var med och
delade ut foldrar och talade från scenen. Trevligt att möta alla marknadsbesökare och få möjlighet till många bra samtal.
Vrigstad marknad är ett mycket fint arrangemang och en verklig folkfest!
Kristdemokraterna gör ett rekordval i EU-valet och ökar till 8,7%. Det innebär att kd går från ett till två mandat i
Europaparlamentet. I Sävsjö kommun blir vi även i detta EU-val största parti! I kommunen ökar kd i alla valkretsar utom
i Vrigstad där vi ändå fortsatt är absolut största parti med hela 31,5%. Mycket bra också att valdeltagandet stiger, i vår
kommun till 52,1%. Vi säger grattis till Sara Skyttedal och David Lega som är Kristdemokraternas nya ledamöter i
Europaparlamentet!
Trevligt för oss i Sävsjö att få vara värdar för ett besök av alla kristdemokrater med uppdrag som ordförande i
kommunstyrelser. Det blev bra samtal om angelägna kommunfrågor och utbyte av goda idéer och erfarenheter. Vi
började våra överläggningar på härliga Suzis i Nya Hjälmseryd där det också blev goda hamburgare, övernattning.
Fredagen var på Vrigstad värdshus där det som vanligt gavs proffsig service. I Vrigstad gjorde vi också ett intressant
studiebesök på Atelje Stuvbiten.
Bengt Mattson med ett politiskt engagemang i partiavdelningen sedan 70-talet är en sedan många år flitig
insändarskribent. Under året får han flera bra och aktuella debattartiklar publicerade i Smålands Dagblad.
Under året har det regelbundet genomförts kommunpolitiska samtalskvällar. Det har vid varje tillfälle varit olika personer
som haft ansvar för ordförandeskapet på kvällarna. Det har varit trevliga och uppskattade möten som skapat gemenskap
och möjlighet att diskutera både visioner och dagsaktuella politiska frågor. Det har också skickats ut ? ”Vitsippan”
nyhetsblad och löpande information via e-post. Vi har under året också varit aktiva med att lägga ut information på
partiavdelningens facebooksida och hemsida.

Medlemmar och ekonomi
Partiavdelningen har vid årsskiftet ? medlemmar. Under 2019 har intäkterna varit 104.300 kronor och kostnaderna

76.906 kronor vilket ger ett resultat på 27.394 kronor. Vi lämnar ett bra verksamhetsår bakom oss och det är så roligt att
kristdemokraterna i Sävsjö kommun har så många fantastiska och engagerade medarbetare i partiavdelningen och
politiker i styrelser och nämnder som gör stora insatser. Ett stort och hjärtligt tack för allt gott arbete!
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Resultatredovisning och beskrivning av tjänster från partidistrikt och riksorganisation

Årsmöte och inspirationskväll med David Lega i Vrigstad, representanter på distriktets vårstämma, delegation på
kommun- och regiondagar i Örebro, kristdemokraternas ordföranden i kommunens bolag, Vitsippspriset till förskolan
Tussilagon, Kampanjarbete på Vrigstad Marknad och Sävsjö Torg, valseger i EU-valet och toppnotering i SCB, besök av
kristdemokratiska KSO, Bengt Mattson, mångårig politiker och flitig insändarskribent.

