Redovisning av erhållet partistöd 2018
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B0 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 , Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233. Org.nr: 212 000-1488
Postadress: 464

Ärsredovisning

för

CENTERPARTIETS KOMMUNKRETS I MELLERUD
865001-0153

Räkenskapsåret
2018

Budget

2018

(Utfall)

BUDGET 2OI9

Intäkt
Medlemsavgifter &

partistöd

65 000

(69 s30)

65 000.)

71 000

60 000

Öwigt

Anv eget kapital

(fritt)

Anv eget kapital (kapitalkto)

Snmma

74 000

130 000

60 000

Kostnad
Kostnadsersättningar

30 000

(1e 000)

r0 000

Annonser och möten

60 000

(160 000)

20 000

Intbnnation och utb

40 000

(3s 000)

15 000

Avsättning valfond

0

Surmna

130 000

15 000

214 000

60 000

t) : under gångna mandatperioden har avsättning giorts till s k valfond (fitt eget kapital på
töreningskonto/löpande konto. Per den I januari 2018 uppgår detta kapital tillTl 377 kronor)

CENTERPARTIETS KONIN,IUNKRETS I MELLERUD
Org rrr 865001 0153

Styrelsen ftir Centerpartiets kommunkrets i Mellerud ffir härmed avge årsredovisning

ör

r'äkenskapsår.et 2017

Verksamhetsberältelse enligt separat bilaga.
Förslag

till vinstdisposition

Styrelsen ör'eslår att

till ftirfogande

stående vinstmedel (kronor):

vinst
Är'ets örlust

256 242,91

Balanserad

-144 045.01

ttz
Disponeras så att i ny räkning överlörs

ll2

197,90

197,90

RESULTATRÄKNTNG

201 8

2011

Medlemsavgifter och kommunalt partistöd

69 550

68 740

Övriga ersättningar

12712

Extraordinära intäkter

20 380:88

Ränteintäkter

162,94

Summa intäkter

69

l g4,6g

712,94

102 0t7,56

Rörelsens kostnader
160

175,34

mpanj

34

775,61

23 452,09

Kostnadsersättning, resor, alvoden, avgifter

l8

807

16 036,65

Annons, möten

Info, utbildning,

ka

Summa kosfnader

Resultat

213

.95

38 389

77 877.73

- 144 045,41 24 139,93

BALANSRÄKNING

20r8-t2-31

2017-12-31

Kassa och bank

112 197,90

256 242,91

Summa tillgångar

tt2197,90

256 242,9t

Balanserad vinst eller forlust

256 242,91

232103,A8

Årets resultat

-

24139,83

Summa eget kapital

tt2

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Eget kapital och Skulder

144 045,01

197,90

256 242,91

112197,90

256 242,9t

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Sumnra skulder och eget kapital

verifikat
Kostnadsers, resor,

a

rvoden, avgifter

belopp

5

5L5

8

LTLO

9

150

17

381

45

30

51

t9L7

58

250

59

700

51

159L

67

99

94

4464

95
Summa kostnadsers, resor, arvoden, avg

7000
18807

lnfo, utb, kampanj

6

400

7

237

L4

240

15

653,61

19

3195

2I

500

27

2000

4t

800

42

800

43

L7500

46

405

85

1500

89

2795
3750

93

lnfo, utb, kampanj

34775,61

Annons/möten

ovr

varav annonser
trycksaker, giveaways

ca

160t75,34 varav annonskostnader uppgår t
65000 varav trycksaker/kampanjmatrl,

ca

75000

verifikat
Kostnadsers, resor, arvoden, avgifter

belopp

5

515

8

ITLO

9

1s0

t7

38L

45

30

51

L917

58

250

59

700

6L

1591

67

99

94

4464

95

7000

Summa kostnadsers, resor, arvoden, avg

18807

lnfo, utb, kampanj

6

400

7

237

L4

240

15

653,51

19

3195

2I

500
2000

27
41
42

800
800

43

17500

46

405

85

1500

89

2795
3750

93

lnfo, utb, kampanj

?4775,61

Annons/möten

ovr

varav annonser
trycksaker, giveaways

ca

65000 varav trycksaker/kampanjmatrl

ca

75000

160t75,34 varav annonskostnader uppgår t
i

Redovisning av erhållet partistöd 2018
Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
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MELLERUDS
KOMMUN

Ankom (iflls av motagaren)

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd
Ansökan
Juridisk person*

Organisationsnummer

Kristdemokraterna Mellerud

862500-9884

Adress

Posadress

Finnetorp Davidsgården

46493 Mellerud

1

Bankkonto eller BC'/PG

Telefon

Bg 5650-7619

0530-50321
* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd:

20000

kr

Joacim Ma nusson

Paula Törnqvist
Redovisni

- Vid inlämni

av kommunalt

av bil

n

i rutan

Vi Kristdemokrater har använt partistödet enligt Följande
20000kr

Partistöd 2018

Av distriktet köpta tjänster

560Okr

Administration , PR

1114kr

Möten och fester

2138kr

Valkostnader

11

148kr

t0^*t{rt^"^
Revisor Göran Andreasson

Kom mu

3d^

nstyrelsekontoret

80 MELLERUD , Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

E-post: kommunen@mellerud.se, Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233, Org,nr: 212 000-1488
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K
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Verksamheten under 2018 ser inte ut som ett normalt
år då alla aktiviteter syftade
mot valdagen.
profilprogram under 2017 ochdet har betytt
l:fl"lbytte
en det utgifter även under
2018. Vi har köpt väsiar, kepsar och riknande materiar
,"0 ua'. nya rogotype.

Vi har mött väljare, diskuterat politik och delat ut pR-material.
Gruppmöte har har hållits regelbundet måndag före kommunstyrelsen.
Där har
medlemmar och intresserade inbjudits. vi nariått
ä"
tåö"irä
i
nämnder och styrelser med ansväriga ledamöGr. 'g""o;
".itr"riå
Några gånger har vi haft gemensamma gruppmöten med
andra partier.
Utskick av valmaterial och k_öp av pr-material samt annonser
i lokalpressen är
kostnader som kan knytas direkt till valet.

Daniel Jensen(kd)
gruppledare

Redovisning av erhållet partistöd 2018
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)

MELLERUD S KOMMUN
KommunstY relsekontoret

201s

2019-03-29

Diarienr

-03-

2

I

Erikstad

Diaricplarrbeteckn

Redovisning av partistöd för år 2018 KommunPartiet Mellerud KiM.
Under verksamhetsåret 2018 har KommunPartiet genomfört nägra få månatliga
möten öppna for allmänheten, de övriga har varit slutna då det varit valår.
Under det gångna äret har återigen ett stort focus behövts läggas på det kommunala
arbetet, då det har vant ett synnerligen stort tryck i de nämnder vi varit representerade
i. V har ffitt arbeta målmedvetet for att driva frågor i önskvärd riktning, då en viss
tröghet alltid finns i systemet, samtidigt har vi återigen sett attvåtra ansträngningar
faktiskt ger genomslag. Ett exempel på det år vär motion om införandet av Sms tjänst
för medborgarnas säkerhet som antogs enhälligt. Vi anser därigenom fortfarande och
anser oss ha belägg for att det grundläggande demokratiska arbetet i Mellerud
ytterligare har stärkts, genom vår medverkan till en aktivare opposition i det politiska
landskapet.
Såsom har skett ända sedan valet 2014 har vi mycket aktivt försökt möta våra
medborgare på deras villkor, och märkt av ett tydligt intresse bland allmänheten for
vår politik. Detta utan att egentligen behöva använda det partistöd vi erhåller.
Det gångna äret 2018 var inget undantag, utan vi stod starkt rustade ekonomiskt sett
genom vår sparsamhet under åren och kunde med det genomfora en valrörelse med
en högre budget, som medgav valmaterial i betydligt högre kvalit6t men ändå med ett
ansvarsfullt nyttjande av de medel vi sparat ihop.
Vårt arbete med sociala medier har även det ytterligare utökats.

Vid valet i September fördubblade vi vårt mandat och med en ökning med ca 75 oÄ av
röstetalet så känner vi oss väldigt nojda med det vi har åstadkommit och är djupt
tacksamma för det stöd och fortroende våtravåljare givit oss. Vi kände också en stark
tillströmmning av sympatisörer då vi fick rhop 32 namn på vår valsedel. Vi hade även
en offrciell valvaka i centrala Mellerud där vi hade ett 30 tal besökande under
valnatten. Efter valet fick vi också förtroendet att ingå i Den Nya Majoriteten, vilket
känns som ett stort steg ör oss som parti.
Äret avslutades som sig bör med det traditionsenliga ärligagemensamma julfirandet
för våra medlemmar som blev mycket välbesökt.
Jörgen Eriksson Partiledare
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Liberalerna i Mellerud (L)
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Kommunstyrelsekontoret
80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

E-post: kommunen@mellerud.se, Hemsida: www'mellerud.se
Bankgiro: 533-7233. Org.nr: 212 000-1488

Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer, utsedda att granska räkenskaperna for år 2018 for
Liberalerna i Mellerud, org m 802494-0739, f$ efter fullgiort uppdrag avge
öljande berättelse.
Räkenskapemaär fiirda med ordning och noggrannhet. Behållning i kassa och
bank har kontrollerats.
Då den av oss ftiretagna revisionen ej givit anledning till några anmärkningar
ftireslår vi
att balans- och resultaträkning fastställes

att styrelsen bevilj as ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret.

Mellerud den 11 februari 2019
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Liberalerna i Mellerud 2018

RESULTATnÄrivINc

Inkomster
Partistöd
Medlemsavgifter

Summa

Utgifter
13 000,00

600,00

13

600,00

Länsförbundet
Annonser
Val- och partimaterial
Övrigt
Ärets förändring

2 600,00 kr
37 815,00 kr
3 599,90 kr
2 193,00 kr
32 607,90 kr

Summa

13 6OO,OO kr

BALANSzu\,KNING

Ingående saldo
Bankgiro
Kassa

Ärets förändring

Summa

Utgående saldo

38 663,07
47,6
-32607,90

6LO2,77

Bankgiro
Kassa

6 055,17
47,6

Summa

6 LO2,77

Redovisning av erhållet partistöd 2018
Moderaterna i Mellerud (M)
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Redovisning av erhållet l<ommunalt partistöd
Ansökan
,uridisk person'

Moderaterna iMellerud

955549-4732

Adre$

c/o Thomas Johansson

Anolfsbyn Adamserud 3, 404 94 Mellerud
Bankkooto eller BG,PG

070 598 27 07

6840-332718271

. Retistrend lokel pårtiför€ning

Erhållet partistöd:

34000

kr

Harald Ericson
Redovisn

av kommunalt

Thomas Johansson
- vid

irutan
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Se bifogad verksamhetsbefåUålso såmt budget och utfall 20lg
Vi har under året b€drlvll vakörols€ och.lokall oplnlonsarbote, genom möle m€d medborgare saml annonser
Vi har deltagil i utbildningar organis€rade av
lngel av slödat sånds vidare till rlks- eller region- fööundan.
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lh

Kom mu
Postadressi 464

80

I

u,*, *7

nstyralsekontorct

HELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13

Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-191 0t
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Bankgiro: 533-7233. Org.nr: 212 000-t4SS
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Moderaterna

Verksamhetsberättelse

Mellcrud

20W-A2-A7
Styrelsen For Moderata Sanilirrgspartiets kommunkrets i Melletud får härmed avge öljande
verksamhetsberättelse for tiden 4 Februari 2018 till 24 Februari 2019

Årsmöte
2018 ägde årsnrötet rum 4 Februari i Tingshuset Mellemd.
f)är presenrerade sig Johan Hultberg vårt örstanamn på Riksdaglistan.

Styrelsen för 2018

Ericson
Henrik Nilsson

-

Haralcl

2019

ordförande

Bolstad

ordf Mellerud
Thomas Johansson kassör
Anolfsbyn
Eva Pärsson
sekreterare, Gruppledare fullmäktigc Köpmannebro
vice

Övriga ledamöter:
Georg Erikson Mellerud
Patrik Tellander Mellerud
Roland Björndahl Mellenrd

Revisorer:
Kjerstin Andersson ordinarie
Astrid Seppånen ordinarie
Magnus Kjörling ersätfare
Verksamhet
Styrelsen har under året lraft 2 sammanträden.
En medlemsvärvar-kampanj pågår.
Komsam, kommunal samverkansgrupp i Västra Götaland Norra VGN (2 deltagare)
Länsforbundsstämma i Cöteborg (3 deltagare)
ldeologikonlerans i Borås (4 delragare)
Förbundsråd {2 deltagare)
Sverigemötet (3 deltagare)
Vi har ingått i valberedningen for MVG styrelse (l deltagare)
MUF foreningen har varit mycket aktiv och till stor hjälp i valrörelsen
Från årets början har vi mött medborgare på torget forsta lördagen i månaden.
Under Augusti har vi bedrivet valkampanj flera dagar i vecka och under september fram till
valet har vi varit på torget och i Valstugan varje dag.
Medlemmar
I loreningen fanns i november 2018, 52 medlemmar.
Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas separat.

Avslutning
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, som genom sitt intresse och engagemang fiirt de
Moderata tankarna ut i nämnder, styrelser och samhälle.

Harald Ericson

Eva Pärsson

ordflorande

sekreterare

'l'ELEFON: 070-598 27 07 .E-mail he(9abne{.com

Moderaterna i Mallerud
955549-4732
2018-01-01 - 2018-12-31

1(1)
Utskriven: 201 9-03-18, 09:1 4
T o m ver nr: A22

Balansrapport
2018.01.01

Förändrlng

2018-12.3{

't09 888,10

-41 196,35

48 691,75
700,00

TILLGANGAR

Anläggnlngstlllgångar

1050
1310

Övriga bankräkningar
Diverse fordfingar

n^^
v,vv

Summa anläggningstillgån gar

109 888,10

.60 496,35

49 391,76

SUMMATILLGANGAR

109 888,10

-80 4å6,36

49 391,76

0,00
0,00

-5 366,00

-5 308,00
.5 368,00

-69 020,60
-25 940.00

-94 960,60
-14 927 ,54

.{9 39{,75

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeekatladc rsseruer

2110 Leverantörsskulder
$umma obeEkattade resorvsr

-5 36ö,00

Kortfrlstlga skuldsr

2910 Eget kapital
2918 Föregående års resultat
2919 Redovisatresultat
Summa kortfrlstlga skuldar

.109 888,10

-25 940,00
11A12,5A
80 789,85
66 882,36

SUMMA EGET KAPITAL OCH 8KULDER

.109 888,10

60 496,3å

-14 927,50

65 862,35

44025,7ö

Moderaterna i Mellerud
955549-4732
201 8-01 -01 - 2Q18-12,31

1 (2j

Utskriven: 201 9-03-1 8, 09: 14
T o m ver nr'. A22

Resultatrapport
201 8"01 -01

2418-12-31

2017.01-01
2817-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Försä[ning
tA'l O ltlae|lamcorrni9)ar
,es ry,,.!,

1 251,00

1 sAn n0

Summa försäljning

1251,00

1 560,00

Summa övriga rörelselntäkter

34 000,00
34 000,00

34 000,00
34 000,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

35 251,00

35 560,00

-10 000,00
-6 800,00
.16 8oo,oo

0,00
-3 400,00
-3 400,00

BRUTTOVINST

18 451,00

32 160,00

övliga externa rörelseutgifter/kostnader
6010 Lokalhyra
6770 Profilmaterial

-5 500,00
0,00
.5 500,00

-150,00
-3 614,00
-3 764,00

-7 041,00
-4 278,40
-2 992,00

-6 308,00
-2 268,00
-824,50

0,00
-150,00

övriga rörelseintäkter

3920

Kommunala bidrag

RöRELSENS KOSTNADER
Material och varsr

4150 Bidrag MUF
4300 Fööundet
$umma material och varor

Summa externa rörelseutg lfter/kostnader

Utglfter/kostnader för personal

7210
7400
7450
7600
7690
7700

Annonsering
Möten & konf
Utbildningar & konferanser
Uppvaktning etc
Övr kostnader
Valrörelse

Summa utgifter/kostnadsr för personat

-75 861,35

-2 818,00
0,00
0,00
-12 218,50

$UMMA RÖRELSEKOSTNADER

-98 f 51,35

-19 382,50

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

.62 900,35

16 177,50

-1 000,00

0,00

-l

000,00

0 ,00

-1 250,00

-1 250,00
-1 250,00

-61 390,35

Avskrivnlngar

7800

Sponsring

Summa avskrlvnlngar

Flnanslella lntäkter och kostnader

8170

Bankkostn

Summa finanslella lntäkter och kostnader

-1 250,00

Moderaterna iMellerud
955549-4732
201 B-01-01 - 2A18-12-31

2 (2)
Utskriven: 201 9-03-18, 09: 1 4
T o m ver nr. A22

Resultatrapport
20{ 8-01 -01
201 8-1 2-31

201 7-01.01

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-65 150,35

14 927,6A

REDOVISAT RESULTAT

-66 862,35

14 927,50

712,00

o'oo

Beräknad vlnst

2417-12-31

Redovisning av erhållet partistöd 2018
Miljöpartiet i Mellerud (MP)

MELLERUDS
KOMMUN

Anl<om (ifylls av mottagaren)

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd
Ansökan gäller:
Juridisk person,'

Organisationsnummer

Miljöpartiet de gröna i Mellerud

0601 23953192

Adress

Postadress

att: Maria Karlsson, Dalsjövägen

1

46471 Köpmannebro

Telefon

Bankkonto eller BG/PG

0530-31381

8234-7,3 523 461-6

'

Registrerad lokal partiförening

0*

Erhållet partistöd:

kr

Ordförande

Kassör

Tony Johansson
Redovisning av kommunalt

Maria Karlsson
d

- Vid inlämn

av bi

vänl

kryssa i rutan

EI

hur det kommunala

'

= Kommunen glömde under år 2018 att betala ut det av fullmäktige i maj 201 8 fastståtlda partistödet till Miljöpartiet de gröna i Mellerud för år 2018.
Detta har korrigerats av kommunen under lebruari månad år 20,l 9, varför det beloppet (20.000 k0 kommer att redovisas under föreningens
räkenskapsår för är 2019I övrigt hänvisas till bifogad bilaga som redovisar den verksamhetsmässiga och ekonomiska uppföljning som godkänts av medlemmarna på
Miliöpartiet de gröna i Melleruds årsmöte, vilket ägde rum den 9 mars.

Mellerud den 17 mars 201

I

Tony Johansson, ordförande

Komm unstyrelsekontoret
Postadress: 464 BO MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13

Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se, Hemsida: www.mellerud,se
Bankgiro: 533-7233. Org.nr: 212 000-1488

Kommentar från Cirkulär l4:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en l<ommun eller ett landsting som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av
stödets användning. Om några krav på redovisning inre ställs, eller om kraven utformas på ect sätt som su'ider mot bestämmelserna i KL
innebär der atc partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer
av 2 kap. I I $ tredje scycket kommunallagen.

Närmare om innehållet i redovisningen
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns vissa vägledande u[tålanden. "Detvösentliga ör att
redovisningen ör utformad pd ett sådont sött oft den ger en röttvisande bild av hur mottagoren hor onvönt partistödeL Det innebdr bl.a. ott redovisningen
bör omfotta allt det portistöd som har onvöna, böde det som hor moltogits Br det senoste året och det sorn eyentue/lt spcrots från tidigore år. Döremot
kon naturligtvis inte pattierna tvingas att redovisa anvöndningen av partistöd som har mottogits for tid
redovisnings-bestöm melse r n o sko tillönrpos.

"

ftre

det ott de ftreslogno

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokracin. Av
redovisningen bör bl.a. framgå i vill<en mån överföringar har giorts cill delar av partiorganisationen utanför den utbetalande komnrunen eller
landstinget samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Prop. 20 I 3/ I 4:5 sid 80, se prop. 20 I 3l I 4:5 , sid 78-79.

Kommunstyrelsekontoret
80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 0l
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233. Org.nr: 212 000-l4BB
Postadress: 464
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VERKSAMHET$ARET 2018
Behantilad på partiets år'srnöte den 9 mars 2019

ir

:

VER K$AM H ETS R Ell llVIS N I }I G
Miljöpartiet de gröna i Mellerud har under år zor8 brutit ned verksamhetsplanen i 19 stycken
uppföljningsbara mål där uppftllda mål markerats i grönt, påbörjade mål i gult och ej uppfyllda
mål i rött. Dessa mål redovisas i bifogad bilaga. Av målen har r3 stycken uppnåtts, fyra-stycken
påbörjats och wå stycken ej kunnat uppfullas.
De två rödmarkerade målen handlar om valresultatet, där MP Mellerud följde den nationella trenden ochtappade väljarandel och i antal mandat i kommunfullmäktige. Detta gick emot partiets
fastställda mål. En tröst är att MP gick bättre kommunalt och regiona[ än vad vi gjorde nafionellt,
innebärande att MP:s lokalpolitiska arbete och insatser bromsade den negativa trenden för partiet
i valet.

Alt MP uppnådde målet om att vara med och bilda majoritet i Melleruds kommun är en stor positiv händelse för partiet. För första gången sedan MP kom in i kommunfullmäktige år rg8z har vi
god chans att kunna genomföra några av de reformer som vi drivit politiskt under valrörelsen.
Förhandlingarna gick också bra sett till antalet platser i nämnder och styrelser. Miljöpartiet är
numera representerat i samtliga större nämnder och styrelser som finns i kommunen. I kommunstyrelsen därtill med två representanter; Sofia Falander och Mohamed Mahmoud.
I öwigt redovisas föreningens verksamhetsuppföljning genom bifogad bilaga.
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Datum; lgo3oi

ilp

MErttRUlIS VtRt($AlilHETSptAlt 2019

Status mäts igrön, gul eller riid (grön=mål uppnått, gul=pågår, rtid-ej påbiirjr

Prlorlterade
NT MåI

åtgärder Tidplan

Målupp$lletse

RUBRII(: STIINKA ITIUOPANTNT

r Fiireningen

med
valrtirelseu.

lokala partiartretet, dess
medlemmur och
sympntisörer

aktiviteter Återkommande

partiets
medlemmar
fiir

Hela året

Mngande

utan

entusiasmerande om och
när partiets mecllemmar
ska samverka med
miljiipartister utanfi ir
kommunav-delningen.

Styrelsen

Trend:

Det har

fikastunder på

ftirekommit några

stan fiir att
träffas och talas

sociala

vid

både fiire och
e'fter valet.

Högre nårvorc på
partiets möten samt
högre aktivitet mellan

Facebook och
Messenger som

kandielaterna har
varsin messenger-

mötena

kommunikatio

8rupp.

aktiviteter/ fikor

ns- vägar

3 Det ska inte

An$var Kommentar:

M ERiIIIA I iITffNUD

måste stärkas Fler sociala

inåt för att orka

$(atus.:

till

Ingen
väljas
Våga
externa uppdrngsom vakantsätta
den inte vill trli vald till. uppdrag som
ingen är
intrctserad av
att ta på sig.

,

,

Kan anses vara
sambanrl
merl
årsmötet,
setm

utset

många

sxternä
uppdrag

upp$llt utifrån
årsmtitets beslut.

i

txh poster,

2
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CTIIIIMFIIRANDE OCH UPPFöUilI]IC AV MP MEI.I.TRUII$ VERKSAMHTISPI.AII 2OI8
Datum: rgogog

Status mäts i grön, gul eller röd (grtin=mål uppnått, gul=pågår, röd=ej påbörjr

Prloriterade
NT MåI
4 I valet mellan

A.

organisatoriska och
politiska spörsmåI, ska

Pr'rritera

studiecirklar

politikutveckling

internt.

Status*!

lltsvar

Ä.

Studieeirk

påbörjad och leds
av Sarah Isgren.
B. Motioner och
budgeftirslag
inlämnade fram
till MP var med

el hålls

B.Påverka frånvåren
kommunpolitik zor8.

alltid de politiska
spörsmålen prioriteras

en

exterot.

B.Motione
r och

andra
ftirslag

VAltr, KAI{BIIIATER, MAN IFIST, IIIATENIABESTÄIII{ IIIG
5 Stärkakandidaterna infiir Arbeta ideologiskt och A. Studiecirkel VTsotS
valet
praktiskt med den
B.Möjlighet fiir

RU BRI

I(:

I

Kommentar:
Ä. Studiecirkel

Trend:

rl

och bildade

majoritet.

il TöR

grönatrådensom

Styrelse och Tre töppnamn

kandidater deltoghelteller

KFgenom$yrårpolitiken. kandidaterna
ått deltå på MP
VG:s

delvis på

utbildningen i

juni

rl

kandidatutbild
ning i Vara

i

juni.
6 Kommunpolitiskt
program ska utvecklas
valmanifest med en
handfull konkreta
punkter och ftirslag

till

Punkterna i
ska utgöra grund fiir
flygblad och
annonsering, samt
därtill utgöra skallkrav
vid fiirhandlingar om
MP Mellerud hamnar i
majoritet efter valet

Frågor
fastslällt,
bereds
diskussion och digitalt
process behiivs och
kring de
diskuteras
punkter som
och
återfinns i
faststiills
hushåIlsutskick på mötet
et,

vilka är de

Sty,relsen

upp
vårt program i
valmanifestforma
t och giorde en
kort folder med
några frågor per
toppkandidat.

.f

den 5juni.

högst

prioriterade
från partiet i
valrörelsen.

plats

på
senast midsommar,

Matieraltreställning med
hajfena/beach flagga oeh

vi kan kampanja

sömmar

i

så

Bestiillning via

Allt material

MP VG:s kansli gr/9, viss

bestiilldes enligt
plan. En del
nuterial blev över

/

Hanna

kompletter
Bernhoklsson ing kan

lokalt material.

t

efter valet

3
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SEIII|MTöRAIIBT llCH UPPTöUilIIIC AV MP MEI.LENUDS VIRI($AMHETSPTA}I 2018
Status mäts i griin, gul eller riitl (griin*mål uppnått, gul*pågår, riid=ej påbiirj

Datum: rgo3o3

Nr

Mål

Prlodterade
åtgårder Ttdplan

Mållpp$llelse

RUBRII(: UÄIRöRTTSTII

fursvar

Kommentflr:

Styrelsen

inftir

Miljöpartiet har
varit närvarande

Status':

Trend:

. UIATililTAT

de grriina i
Minst 5
Mellerud ska finnas med kampanjarbetare från
vid alla större kommunala MP Mellerud per
arrangemalg, som
aktivitet
Kanalyran, Pride och

8 Miljöpartiet

Drxldle
utsända inftir
storå

Schemat

respektive

påsamtliga

aktiviteter.

aktivitet
ska vara

aktiviteter, många
gånger med

fiirdigt

rekxdmånga

fiire

deltagare.

Mellerudsmä$$an.

,

genomfiira
ndet.

9

Det åir nog så vikdgt att

görvi
inspel, Rir att

av

Styrelsen

finnas med synligt och

slutskedet

göra ett flertal mindre

valrörclsen ska arbetas
rum från r
fram dåirvi ska vara sedan klubba augusti till
planen ijuni. valdagen 9
minst z ahiva per

aktiviteter

maj

akfivitet som
genomfiirs.

ro Miljöpartiet

ska

här

samt de personer

står på plats t-4

Ett llertal
kampanjer
genomftirda
under valriireslen.

september.

samordnar vi
schemahrkning
via Doodle.

profilera Toppnamnen är I(S- Fotografering Matieralfr
valet kandidut Mohamed behtiver giiras. amställnin

toppnamnen inftir

eorS

Även

andet äger

som Dårti[ skå

på

kommunvalsedeln.

budskap
anpassas till

respektive

kandidats

g

\II

aor8.

l(ampanja
ncle från
sommaren

Topp-

t

Broschyr under

kandidater hyck. Kommer att
na

i

rrarn klar

till

samverkan somlnålens

med

kampanjer.

styrelsen

u

zor8.

intrssse- och
styrkeområden.

Miljöpartiet ska dela ut
ett miljöpris till lokal
aktör, vilket skå lyftas i
lrrkal media.

Priset utdelas fiire
vaklagen ror8.

huruvida vi ska gav
hålla oss fäst
kanditlater
vid "miljöpris" Vfaor8,
eller om vi ska utdelning

d* till ett av pris
"miljii-txh
slutet av

vidga

solidaritetspris

augusti

"?

a0r8.

4

Utdelat till en
lokal honungspnxlucent i
samband med
besiik av Isabella

Uivin.

t
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Datum: rgo3o3

Nr

Mål

2018

Status mäts i grön, gul eller rtid (grön=mål uppnått, gul*pågfu, röd*ej påbörj

Måluppftlelse

12 Målet iir ått i valet öka det Mingt S,zS

i

procentuella stiidetfiir kommunårl}nåiktigeMP i
valet
kommunfullmåktige.

lokalvaletti[

horiterrde
åtglrder Tldplan
Vinna villjarnas ham

ttirtroende

dll

valdagen

genom

Statu!*t

Atlsver

Stpelsen Miljöprdet
tappadeti[drygt
kandidater l,Tprocenti
ko.mrnun-

fullmiiltige- valet

avMP:s
toppkandidater
,

Trend:

ochtopp

nå

kampanjerbete,
alctivlanaering

Nommentf,r:

aktivt

riietsedelsutdel

t

ande på
valdagen

13 Målet är ockå ått

antaletgröna mandat I

kommunfullrniikfige.

Vinna vfiarnus Framdll

kommunfunmiilaige
eftervalet

ftirtroende

valdagen

genom aktivt

ochtopptappade ett
ksndideter mrndat ivalet dll

kampu{nrbete,

konrmun-

rktivlansering

tullmlil*ige

avMP:s
toppkandtdater
,

aktivt

röstcedelsutdel
ande på

t

valdagen

r4

Förbereda varandra på
vilka nämnder/styrelser
sommedlemmarna
önskaringå i om MP

Toppkandidaterna ska Intresseartmäln Klart
kunna gebeskedfiire ingvia enhät senasti

hamnari fiirhandlingar

önskar representera
MP i. Bra om också
öwiga intresserade
medlemmar ger besked
i god tid. Vlltigt att
ocksåhakunskap om
och I så fall var vi
önskar presidieplatser
efter valet.

efter valet

majoritet, så att MP:s
många fina förslag och
idder kan genomfiiras i
praktiken.

valdagenkringvilken somsändsut börjanav
nämnd/styrelse de
öre sommaren. augusti

Genomfiirande av
rangordning av
tänkbara
samarbetspartners

eftervalet, som
underlag

fiir

ftirhandlingar

Diskussion

på

Klart

mötet i maj, senast i
beslut på mötet början av
ijuni. Finne det augusti
något/några
partier vi inte

Styrelsen

Doodlemed
intressefiir-frågan
sändes ut,

vilket

giorde det
betydligt enklare
åin normalt att
tillsätta de platser
som MPlyckades
fiirhandla sig till.
Erbjudanden om
kurser mm har
också givit$,

MP ingår eorg*
zoag i en
majoritet med C,
M, KIM, KD och

L

villsauverka
med under
några som helst
omståindlgheter
?

rl

(t)lpsD)
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GEilll]TöRAIIDE IICH UPPTöUilIIIC ÄV MP MIIENUDS VERK$AMHTISPLAII 2018
Status måts i grön, gul eller riid (grön=mål uppnått, gul=pågår, röd=ej påbörj

Dåtum: r9o303

Prlorlterade

Nr

Status':

Mål

Ansvar

16 Partiet ska också fastståilla Förhandlare biir utses

tvåpersonerattleda

snårast

fiirhandlingarna efter
valet

Kommelrtar:
Tony

intresse, vem
önskar delta

har varit

som
förhandlare?
Därefter val
bland de

valet

örhandlare efter

t

intresserade.

ha

rZ Vt i MP Mellemd skå
Ingen ska dråineras
roligt tillsammans på våra merg, alla ska
möten,l$igga sakftågor energi, av att delta
diir vi tycker olika åt sidan
odr siitta fokus på
utveckla de frågor

S

mötena

på

att'
diirvi
harettgemensant
oynsätt.
A

Mötena ska präglas

av

Fbkus på

Hela

Gemen-

liieningar

trerksamhe

såmt

Utvecklas
successivt. Pga av

tsåret

ånsvar

attMPingfui

på iståillet fiir på
pmblem i
diskussioner

maioritet behöver

viåebisökafokus
pålöpande
iirendelietor
kommunen.

och

iirendehanterin
C

Båittre

möten och acceptans
ör inte dra överr på
eluttlderna
B.Roterande

A. Dagorduing Hela
rnrksamhe
och om

det
finns

Trend:

odf.

i

Google

Drive, enmapp

fiirvarje

tsåret

mötesdag. Vi har

handliagar, ska
finnas

åmt:'ffi:"uiu

på
Slä4ie och krrnstrut$ivitet aralfiirandeskap
gsmt hålla eluttider fiir att mötera
göra det enklare fi5r
medlemmarns att fä ihop

ttllgängligaföre

medlemsantal ska ökå

medlemeutveckling
aorS-ra-gr, jlimfdn

Grön Ungdom verkssmhe

med eorT-ra-sr

$eniorer, samt
sprida
kunskapen om
MPbland våra
egoa nätverk

J

mötet.

I

slgpe,vilka
fungerat relativt
väI.

ochGrilna

tsårst

Gemensamt

an8lnr

tikat antalet
medlemmar
under året. Dilrtill
har antalet aktiva
medlemmar ökat
nå.Bot.
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MIUöPARTIET DE GRÖNA I MELLERUD

uTrÄtt 2018

BUDSST ZOIE
av året

Saldo

Partistöd, intält
Utgifter admln mm
Annonser + utskick
MP VG kurs- och årsmöteskostn
Kongre:skostnaderi
MP Riks
isterkostnader mm

36 643 kr

36 643 kr

20 ffiO kr

kr
622 kr

I

500 kr
2 000 kr

{

-kr

4 000 kr

1 365 kr

-kr

4 000 kr
1 0O0 kr

1 O00 kr

Hushållsutskick

20 000 kr

l0 533 kr

Annonser, val

10 000 kr

1 433 kr

Materialmm

10 000 kr

12 900 kr

3 000 kr

3 550 kr

VAL 2018:

val

t 143 kr

Saldo årets slut

I

5 240 kr

Partistöd i Mellerud är 5.AOA kr i grundstöd och 7.WA kr i mandatstird
Av rundning till jömno krontsl
' = Melleruds kommun missddt att betola ut partistöd tilt MP Mellerud år 2A18.
Eenna miss justerades i februari 2019 ach Eedovisos i budget 2019.
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Redovisning av erhållet partistöd 2018
Melleruds socialdemokratiska
arbetarekommun (S)

W

MELLERUDS
KOMMUN

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd
Ansökan gäller:

86ZgAe */2tr7

arb,

'ölläiffds spc

/4,
((er

öto

5hrry{au

I

/r

3703 h40 -z

t1
* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd

Var,voot
Redovisni

kr

9d r/al[;n

av kommunalt

- Vid inlämni

O*tO,

y',

av bilaga vänl

r rutan

Komm unstyrelsekontoret

80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233. Org,nr: 212 000-1488
Postadress: 464

Melleruds Arbetarekommun
Öresawundat

Resultaträkning zor8
Intäkter:

20L7

Medlemsbidrag
Kanslibidrag
Kommunalt partistöd
Ränteintäkter

t7720ir43L2i-

2018

4t15i
11O7O:-

76oott

76ooo:-

r:Maj
Lotter/Märken
Kultur-ut.bidrag

87o8:-

l_1__

Ätervunna Kundf.

24Oi-

8r:-

3OO:-

825:-

Summa intäkter:

u81873-

9t27t -

Kostrrader:
Lokalhyra
Märken i -maj
Valmaterial

r-Maj
Inköp av livsmedel

- 12000:-

- 12000:-

- 774i- 689:-

- 436i- g2L4i-

- t74t6i- 249oi-

-79r8:- r37o8:- 545i-

Blommor
Tele/Datakommnikation
Porto
Till minne Anna Lindsfond
Försäkringar
Annonser
Trycksaker/tryckeri

4oSB:-

- 935:- 12898:-

Personal/kiner
Bankkostnader
Bilersättning
Kulturarrangemang
Gåvor & Uppvaktning
Föreningsarkivet

Frakter/transport
Div, inköp

- 1128:- 52589;-

- 26729i-

Polistillstånd
Programvaror/Visma Förening
Kontorsmaterial

- 3736i'
-90i- 600i-

- 1200:- 2490"- 1486:- 2L444i-

- 1677;-

-?????

- 759t-

- zo87:18oo:

- 21924i- L927:- 9OOO:- 91:-

- 15O:- 195:- 5865:-

Utbild.konferens
Mötesverksamhet
Utlägg medl.avg,

- 247ot
- 9O5o:-

Tillminne

-

-

24Oi-

2795r

Representations kostnad
Förbrukningsinventarier
Owiga kostnader

- 694-

Summa Kostnader:-

-

Vinst/Förlust:

+ 19o69:-

-1r34:- 8646:

- 299i-

99t24._

-r7788ot-

866o9:-

Redovisning av erhållet partistöd 2018
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)

W

MELLERUDS
KOMMUN

Ankom (ifylls av mottagaren)

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd
Ansökan

ler:

Juridisk person''

Organisationsnummer

Sverigedemokraterna Mellerud

802493-3510

Adress

l'ostadress

Guttvik 3

464 94 Mellerud

leleton

Bankkonto eller BG/PG

0733481283
u Registrerad lokal

8234-7 35752856

partiförening

27 000

Erhållet partistöd:

kr

Ordförande

Kassör

Reine Hassel

Gert Lund

Redovisni

av kommunalt

Redovisning av partistöd

201 8

stöd - Vid

inläm

av bilaga vänligen kryssa i rutan

Sverigedemokraterna Mellerud 802493-351 0

Kostnader

2 150,00 kr Fika Arsmöte
184,70

kr
kr

594,00

kr

385,00

Bokhandel
Mötesfika
245,00 kr Fikakväll
3 750,00 kr Hyra lokal
3 200,00 kr Budgetutbildning
1 16,00 kr Mötesfika
375,00 kr Mötesfika
3 750,00 kr Hyra lokal
816,00 kr Mötesfika
1 277,0O kr Valvaka
200,00 kr Valvaka
3 750,00 kr Hyra lokal
325,00 kr Mötesfika
377,00 kr Mötesfika
58,40 kr Mötesfika
154,66 kr Mötesfika
110,90 kr Mötesfika
1 170,00 kr Frimärken
3 750,00 kr Hyra lokal

Literatur

26 738,66 kr

Kom m
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nstyrelsekontoret

B0 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233. Org.nr: 212 000-1488
Postadress: 464

E

Kommentar från Cirkulär l4zl2lrän Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun eller ett landsting som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av
stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på etc sätt som strider mot bestämmelserna i KL
innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer
av 2 kap. I I $ tredje stycket kommunallagen.

Närmare om innehållet i redovisningen
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns vissa vägledande uttalanden. "Det vösentligo ör ott
redovisningen ör utformad på ett sådont sött ott den ger en röttvisonde bild ov hur moftogaren har anvönt portistödet. Det innebör bl.o. att redovisningen
bör omfotta ollt det portistöd som hor onvänts, både det som har mottogib ftr det senoste året och det som eyentue llt sporaa från tidigore år. Döremot
kan noturligtvis inte partierno tvingas ott redoviso onvöndningen ov portistöd som har mottagits för tid ftre det att de föreslogno
redovisnings-bestörnmelserno

sko tilkimpos.

"

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av
redovisningen bör bl.a. framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen eller
landstinget samt vilka motpreståtioner som i så fall har erhållits.

Prop.20l3/14:5 sid 80, se prop.20l3i l4:5,sid78-79.
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Redovisning av erhållet partistöd 2018
Vänsterpartiet i Mellerud (V)
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MELLERUDS
KOMMUN

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd
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