Bästa Moderatsenior,
Låt mig inleda med att tacka för förtroendet att ha blivit vald till
ordförande för Moderata Seniorer i Stockholms Län. Ett förtroendefullt och
intressant uppdrag som jag ser mycket fram emot. Till min hjälp har jag
en delvis ny styrelse med blandade, men mångåriga, erfarenheter från det
politiska livet.
Jag vill här och nu även rikta ett stort och varmt tack till min företrädare
Gunilla Elmberg som i nio år var ordförande i detta moderata nätverk och
gjort ett fantastiskt jobb i att föra vår talan.
Jag ser nu fram emot inte bara att leda styrelsearbetet och träffa många
av er andra utan även mot en tid då vi förhoppningsvis mer och mer
sällan ska använda ord som corona, covid, restriktioner etc. Det blir
förhoppningsvis en befrielse för oss alla samtidigt som vår vardag blir
lättare att leva i.
Vid vårt Representantskapsmöte tog jag tillfället i akt att presentera lite
av min syn på vårt arbete. Då ni alla inte kunde delta så sammanfattar
jag detta nedan.
• Vi finns som ett viktigt moderat nätverk och ser oss som en kraft
inom partiet
•

Vårt arbete syftar till att bidra till framgång för Moderaterna lokalt,
regionalt och nationellt

•

Vår utgångspunkt är bl a att den seniora kraften är en resurs både
för samhället i stort och för Moderaterna

•

Vi är brett engagerade i olika frågor, men har prioritet på frågor
som på olika sätt påverkar den seniora delen av befolkningen, vilket
innebär att
• vi värnar den seniora kraften
• vi vill medverka till att skapa en värdig äldrevård

•

Vi vill öka den seniora representationen på våra valsedlar och
därmed i Riksdagen

•

Vi kommer fokusera på att öka synligheten inom partiet och
därigenom hos väljarna
• motioner
• debattartiklar
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Något som ligger mig varmt om hjärtat är valet av ett visst ord. Jag vill,
och kommer att driva frågan, att vi inom moderaterna ska använda ordet
seniorpolitik i stället för äldrepolitik. I min värld leder ordet äldre inte alltid
helt rätt. Vi är ju inte förbrukade bara för att vi fyllt 60.
För mig är det viktigt att moderaterna och moderata företrädare på olika
nivåer syns i debatten. Både internt och externt. Det gäller även för oss
seniorer. Det arbetet har jag som ambition att tillsammans med styrelsen
utveckla. Ambitionen är även att göra det på olika sätt i samverkan med
er. Detta kommer bl a att kunna ske genom att vi arrangerar
möten/träffar utöver de ordinarie representantskapsmötena vartannat år.
Vi har ju dessutom ett spännande år framför oss med valet i september
2022 som kulmen. Vi vill ju alla ha en ny regering, så här finns mycket att
bita och engagera oss i. Det ska bli riktigt spännande. En härlig utmaning
för oss alla moderater.
Avslutar med att önska er alla en riktigt skön och stärkande sommar.
Lars Röckert
Ordförande

Moderata Seniorer i Stockholms län
2019-08-19

