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Moderaterna i Tidaholm 
kontakt@tidaholmsmoderaterna.se • www.tidaholmsmoderaterna.se • www.facebook.com/Tidaholmsmoderaterna 

Året 2020 går mot sitt slut och vi närmar oss Jul- & Nyårshelger. 

Tyvärr har inget blivit som vi tänkte oss i början av året, bland 
annat på grund av flera Covid-19 pandemirestriktioner.  

Jag hoppas att inte någon av er eller era anhöriga har blivit drabbade av sjukdomen.  

Som ni vet så är nu alla sammanträden och möten i stadshuset stoppade och alla 
kommunala möten sker digitalt, så även Kommunfullmäktige sedan november. 

Vi har under senhösten försökt att hålla våra egna Styrelse- och KF-gruppmöten 
digitalt via appen Zoom i våra iPad’s med “varierat” resultat… 

På något sätt skall även ett kommande årsmöte planeras in, vilket skall vara senast i 
slutet av mars 2021. Kallelse och handlingar kommer att skickas via E-post och 
även publiceras  på föreningens hemsida och Facebook-sida. 

I skrivande stund är 
det bara måndagens 
Kommunfullmäktige 
kvar innan vi tar 
julledigt. 

Jag önskar er alla 
och era anhöriga:  

God Jul &God Jul &God Jul &God Jul &    

 Gott Nytt År! Gott Nytt År! Gott Nytt År! Gott Nytt År!    
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Peter Friberg, föreningsordförande  

peter.friberg@moderaterna.info  

070-533 68 23 

 

Värva gärna en medlem, så att vi blir fler som jobbar tillsammans för valvinst 2022!Värva gärna en medlem, så att vi blir fler som jobbar tillsammans för valvinst 2022!Värva gärna en medlem, så att vi blir fler som jobbar tillsammans för valvinst 2022!Värva gärna en medlem, så att vi blir fler som jobbar tillsammans för valvinst 2022!    
Det enklaste sättet är att personen går in på www.moderaterna.se och klickar på “bli medlem” och 
fyller in sina uppgifter där! NY medlem betalar endast 100 kronor första året! 
Du kan även själv förnya ditt medlemskap där om du har missat årets avgift… 

Vi skickar bara kallelser och inbjudninVi skickar bara kallelser och inbjudninVi skickar bara kallelser och inbjudninVi skickar bara kallelser och inbjudninggggar digitaltar digitaltar digitaltar digitalt!!!!    
(E(E(E(E----post, hemsida och facebook).post, hemsida och facebook).post, hemsida och facebook).post, hemsida och facebook). 
 

Detta meddelades samtliga medlemmar i ett fysiskt brev i 
februari 2020, då vi även uppmanade alla att meddela 
aktuella E-postadresser och telefonnummer.  

Hör Hör Hör Hör du du du du att något inte fått denna information, så att något inte fått denna information, så att något inte fått denna information, så att något inte fått denna information, så be be be be dem dem dem dem 
kokokokonnnntakta ordförande Peter Friberg.takta ordförande Peter Friberg.takta ordförande Peter Friberg.takta ordförande Peter Friberg.    


