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Handlingsnr.

Redovisning av partistöd för perioden 1 januari - 31 december 2017.
Utbetalt partistöd: 354 451 kr
Köpta tjänster av länsförbund och riksorganisation

77 719 kr

Utåtriktad politisk verksamhet, kurser och konferenser,

36 872 kr

gruppmöten, verksamhet, marknadsföring m.m.
Använt belopp

114 591 kr

Kvar att använda till bl.a. valrörelse 2018

239 860 kr

Del av vårt lokala partistöd betalas till Moderaternas förbund (20%) och riksorganisation
(10%) i utbyte mot bl a följande tjänster:
•

Medlemsadministration. Medlemsregister, medlemslistor, välkomstbrev,
återrekrytering och påminnelser till medlemmar, brevutskick till föreningsmedlemmar

•

Politik. Löpande information om det politiska läget och partiets ställningstagande för
att företrädare på lokal nivå ska vara välinformerade. Politiska sekreterare jobbar
kontinuerligt med stöd och råd för den lokala kommunalpolitiken.
Föreningsverksamhet. Stöd för utveckling av den lokala föreningsverksamheten
såväl politiskt som organisatoriskt av partiombudsmannen m fl. Årsmötespaket, hjälp
med talare m m.

•

•

•

•

Utbildningar och konferenser. Förbundet erbjuder gratis deltagande i en rad
utbildningar inom länet. Subventionering även av utbildningar utanför länet. Stöd och
underlag för föreningsutbildningar.
Material. Stöd och hjälp med grafisk formgivning av såväl internt som externt
material. Framtagning av lokalt kampanjmaterial. Subventionering av
kampanjmaterial. Kampanj- och strateg i verktyg.
IT-stöd. Nationellt intranät och mailsystem. Digital webbutbildning. Webbshop.
Digitalt nyhetsbrev.

•

Valrörelser och kampanjer. Gemensam finansiering av valrörelser och kampanjer.
Viss subventionering av kampanjmaterial.

•

Medlemstidning. Såväl Moderaterna centralt som Moderatkvinnorna. Därutöver vår
egna regionala tidning Östgöta Moderaten.
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Granskningsrapport redovisning av partistöd 1 januari - 31 december 2017
Undertecknade revisorer har granskat Moderaterna i Motala & Borensbergs redovisning av
användningen av kommunalt partistöd i Motala kommun för perioden 1 januari-31 december
2017.
Vi har tagit del av bokslutet som har godkänts av styrelsen 2018-02-19 och årsmötet 201802-28 och funnit att de belopp som redovisas ovan ger en rättvisande bild gentemot
bokslutet hur partistödet har använts.

Urban Nilsson

Sven Svensson

