
Kandidatur till 
förbundsstyrelsen
Moderata Ungdomsförbundet har vuxit enormt de senaste 
åren och vi är fler än vi varit på mycket länge. Nu måste även 
antalet aktiva medlemmar öka ute i distrikten, inte enbart 
siffran på pappret. Detta ställer i sin tur enorma krav på 
organisationen ute i distrikten. Vi måste välkomna alla som 
delar våra idéer och hitta en verksamhet som möter alla dessa 
nya medlemmar, oavsett om de kommer från bruksorten eller 
storstaden. Oavsett om de är besatta av World of Warcraft 
eller Justin Bieber skall de känna sig välkomna till Moderata 
Ungdomsförbundet.

Vi har vunnit två mycket viktiga val på riksdagsnivå och det 
är mycket tack vara ett starkt MUF. Tyvärr ser det inte riktigt 

ut så på lokal nivå. Många distrikt och föreningar kämpar i motvind i röda län där det ibland kan te 
sig omöjligt att vända trenden och äntligen få en blå majoritet i kommunen.

Valet 2014 kan ge oss alla chansen att på allvar skjuta det röda till vänster och faktiskt få en blå 
majoritet även i städer där det tidigare har känts omöjligt. För detta behöver våra medlemmar 
fortsätta idéutvecklingen och stärka sina politiska ståndpunkter. Vi måste alla kunna känna oss 
trygga att ta debatten på den lokala gymnasieskolan i vänsterstyrda Fagersta som att ta debatten i 
den blåaste delen av Stockholm. Våra medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet skall till valet 
2014 vara de bästa debattörerna och de mest engagerade unga människorna på skolorna. Vi behöver 
inga resande ombundsmän som kampanjar åt oss utan vi gör det ideellt för vår övertygelse om ett 
bättre blåare land, län och kommun.

Jag söker ditt stöd till att bli ledamot i MUFs förbundsstyrelse 2012-2014. Min ambition är att 
arbeta för och med distrikten så att vi ska klara framtidens utmaningar.  Moderata 
Ungdomsförbundet är fantastiskt men kan utan tvekan bli ännu bättre. Denna period kommer att bli 
utmanande med två stora val 2014. Tillsammans måste vi vara redo med ett stark ledarskap ute i 
distrikten. Det är inte en förbundsstyrelse som vinner ungdomarna till moderaterna utan det är varje 
enskilt distrikt som måste orka hela vägen. 

Vi kan konstatera att alla har upplevt stödet till distrikten olika. Det finns de som upplevt att de haft 
allt stöd i världen och de som hade önskat lite mer och lite annat. Inför 2014 får det inte finnas 
någon som helst tvivel på att stöd och hjälp går att få. 

Ledarskapet på lokal nivå behöver stärkas så att vi alla orkar hela vägen in i mål. För det krävs det 
att det individuella stödet till distrikten och distriktsordföranden stärks. Men verkligheten ser olika 
ut i olika distrikt och för att vara helt ärlig finns det föreningar som är större än mitt eget distrikt. Då 
krävs det ett starkt ledarskap även på föreningsnivå. Målet skall vara att alla föreningar kräver och 
behöver starka ledare som klarar av att peppa och leda sina föreningar.



Jag vill ha din röst på förbundsstämman i Västerås för att jag vill ta mitt engagemang till 
nästa nivå. Jag vill få chansen att vara med och utveckla förbundet och stödja distrikten.

Sedan snart 4 år tillbaka är jag distriktsordförande för MUF Västmanland.  Ett litet distrikt med ett 
litet distrikts utmaningar. Under mina år har jag tampats med att försöka stärka och utveckla 
distriktet. Försöka se till att man kan ha en stark bas med aktiva medlemmar som tillsammans kan 
måla distriktet blåare. Med min erfarenheter som distriktsordförande har jag mött olika utmaningar 
och är det något jag saknat och behövt så är det att kunna dela och diskutera mina erfarenheter med 
någon. 

För att göra den enklare, och kanske lite roligare, behövs det bättre samarbeten distrikten emellan. 
Vi må alla tävla om vem som ligger bäst till i värvningsstatistiken men vi siktar alla mot samma 
mål, att få fler medlemmar till MUF och Moderaterna. I dagsläget ses alla distriktsordföranden en 
eller två gånger på distriktsforum. Då har alla chansen att byta erfarenheter och idéer. Vi borde ta 
den idén och applicera den på mer regionala samarbeten. Hitta snabba och enkla nätverk där 
distriktsordföranden med liknande utmaningar kan mötas och bolla idéer. 

Jag är en 21 år gammal lärarstudent som ägnar större delen av min tid till MUF och kommunpolitik.  
Favoriter i min tillvara är Star Wars och One Direcetion (helst inte samtidigt). Precis som alla 
kommuntanter dricker jag ohälsosamma mängder kaffe och har levt mitt liv i den fantastiska staden 
Västerås.

Vad sägs om att jag kan få vara med och göra MUF kanske lite bättre?

Vänligen,
Caroline Högström
073 743 8600


