
       

Mål för  Oscar  Södra m odera t fören ing 2017 
Att sätta mål för en verksamhet kräver att målen är relevanta, står i samklang med 
verksamhetens ändamål och dessutom går att följa upp. För Oscar Södra moderatförenings 
del finns två olika typer av mål: politiska mål och verksamhetsmål. 
  
P olit isk a m ål 
Föreningen strävar efter att få ett genomslag för moderat politik, i första hand i föreningens 
eget geografiska område, därefter även i Östermalms stadsdel, i Stockholms stad och län, i 
riket samt i EU. Lokalt gäller detta konkreta frågor, där en snygg, ren och framkomlig 
stadsmiljö också skall kännas trygg. I stad och län värnas ett gott företagsklimat och personlig 
frihet genom låga skatter och möjlighet till valfrihet inom den verksamhet som det offentliga 
ansvarar för. På riksplanet är upprätthållandet av en försvarsmakt som kan försvara landet en 
viktig fråga. Vi vill också se ett EU som inriktas på öppenhet och frihandel. Förmynderi och 
byråkrati är lika ovälkommet i EU som det är i Stockholm och Sverige. 
 
Verk sam hetsm ål 
Våra medel för att nå våra politiska mål är genom att påverka väljare, sympatisörer och andra 
moderater genom samtal och medier. Det gör vi bäst genom att värva och aktivera egna 
medlemmar. Det kan också göras via insändare och artiklar, främst i lokalpress, samt genom 
kampanjaktiviteter där våra budskap förmedlas.  
 Viktigt att komma ihåg är att vi också påverkar moderat politik genom motioner till 
stämmor och genom att vara aktiva ombud på interna sammankomster. Att ställa upp som 
kandidat är det bästa sättet att direkt påverka politiken och partiet. Kvittot på att vi har varit 
aktiva och lyckats med vår politik och opinionsbildning är til syvende og sidst att väljarna 
lägger sin röst på moderaterna. 
 En förutsättning för att verksamheten skall fungera är att föreningen som organisation 
fungerar. Därför krävs att medlemmarna utbildas om moderat politik, men också att 
medlemmarna trivs och känner en social samhörighet med föreningen. Kommunikationen med 
medlemmarna är därför också viktig. 
 Hela denna verksamhet kostar pengar, och det är angeläget att styrelsen kan prioritera 
och planera så att resurserna används där och när de gör mest nytta. 
 
Konk reta m ål 
Medlemmar   minst 201 i partiföreningen, 254 inklusive MUF 
Opinionsbildning arrangera minst en utbildning/smedja för skrivande 
Politik  minst 6 motioner från medlemmarna till förbunds- eller partistämmor 
   minst 5 ombud ska delta i debatten på förbunds- eller partistämmor 
Kampanj  5 kampanjtillfällen där föreningen ansvarar eller deltar 
Utbildning/program genomföra minst 8 pubtillfällen med extern talare  
Program  genomföra minst 2 sociala aktiviteter 

fortsätta med Pub Politique varannan vecka 
Kommunikation minst 4 utskick till medlemmarna 

minst 7 referat från Pub Politique ska publiceras på hemsidan inom 
en vecka 

Rekrytering  minst 30 medlemmar ska delta i partiets försöksnomineringsprocess 
Ekonomi  Måttligt överskott 
 


