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Verk sam het sberät t else 2016 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra avger härmed följande berättelse för 
tjugoåttonde verksamhetsåret, 2016-01-01—2016-12-31. 
 

Organ isat ion  
Sty relsen  
Vid årsmötet den 24 februari 2016 valdes följande styrelse för föreningen: 
 
Ordförande: Tobias Sjö 
Vice ordförande: Annika Elmlund 
Ledamöter:  Göta Glemme 

Johan Harmenberg 
Jan Larsén 
John Myhrman 
Louise Stenberg 
Christina Wünsche 
Mattias Östholm 
Hugo Laigar (MUF)  
 

Inom styrelsen har följande särskilda ansvarsområden utdelats: 
 
Tobias Sjö:   Ansvarig politikutveckling 
Annika Elmlund: Ansvarig M-kvinnor, program och utbildning 
Göta Glemme: Medlemsansvarig, kampanj 
Johan Harmenberg: Kassör, politikutveckling 
Jan Larsén:  Ansvarig företagarrådet, politikutveckling 
John Myhrman: Informationsansvarig, redaktör, huvudansvarig Pub Politique 
Louise Stenberg: Kampanjansvarig 
Christina Wünsche: Sekreterare, kampanj ansvarig seniorerna (kontaktperson) 
Mattias Östholm: Utbildningsansvarig 
 
Hugo Laigar (MUF): MUF-ansvarig 
 
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
Föreningens medlemsantal (inklusive MUF) uppgick den 31 december 2016 till 254. 
 
 
Öv r iga fören ingsu ppdrag  
Föreningens revisor och revisorsersättare har under verksamhetsåret varit Anna 
Lilliehöök respektive Didrik Ehrenborg. 
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Valberedningen har bestått av Pia Helleday (ordförande), Peter Dannered och Ulf 
Bourker Jacobsson. 
 
Fören ingens  represen tat ion  i andra organ  
Förbundsstämmorepresentanter 
Ombud   Ersättare (ej personliga) 
Tobias Sjö   Kurt Bauersfeld 
Annika Elmlund  Gaby Borglund 
Helena Bonnier  Per Eckerbom  
Ulf Bourker Jacobson   Johan Harmenberg 
Therese Carlborg   Peter Leander 
Göta Glemme  John Myhrman 
Pia Helleday  Margareta Olgart Holmberg 
Winston Håkanson  John Wallmark 
Jan Larsén   Christina Wünsche  
Louise Stenberg  Mattias Östholm 
Hugo Laigar   Carl Henrik Linder 
 
 
Ombud i Studieförbundet Medborgarskolan 
Pia Helleday (ordinarie ombud) samt Annika Elmlund (ersättare) 
 
Of fen t liga uppdrag som  under  året  uppbu r it s  av  fören ingsm edlem m ar  
(Notera att mandatperioden för flertalet uppdrag i kommun och landsting löper årsvis) 
 
Europaparlamentet Gunnar Hökmark (ledamot, gruppledare Moderaterna) 
 
Sthlms läns landsting Pia Helleday (ledamot) 
   
Landstingsstyrelsen Pia Helleday (ersättare)  
 
LS’ innovationsberedn.  Pia Helleday (ledamot)  
 
LS’ personalutskott Pia Helleday (ersättare)  
 
Samverkansråd med Pia Helleday (ledamot)  
handikapporg. SLL 
 
Patientnämnden SLL Pia Helleday (ledamot)  
 
Kommunfullmäktige Therese Carlborg (ersättare)  
 
Miljö- och hälsoskydds- John Myhrman (ersättare) 
nämnden 
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Överförmyndarnämnden Christina Wünsche (ersättare) 
 
Fortum Värme AB Therese Carlborg (ledamot) 
 
Stiftelsen Stockholms Helena Bonnier (ledamot) 
läns äldrecentrum 
 
Svenskt demenscentrum Helena Bonnier (ledamot) 
 
Skärgårdsstiftelsen Göta Glemme (ledamot) 
 
Rådet till skydd för  Winston Håkanson (ledamot) 
Stockholms skönhet 
 
Revisorskollegiet i Ulf Bourker Jacobsson (vice ordförande) 
Stockholms stad  
 
Stadsdelsnämnden Therese Carlborg (vice ordförande) 

Tobias Sjö (ledamot) 
 
Nämndemän Kurt Bauersfeld, Ulf Bourker-Jacobsson, Annika Christiansson, 

Maria de Geer, Jonas Domeij, Per Eckerbom, Göta Glemme, 
Margareta Olgart Holmberg, Barbara Hässler, Eva 
Jacobsson, Eva Molander, Caroline von Platen, Jarl 
Wennerholm och Christina Wünsche 

 
 
Verk sam heten  
Utbildn ing och  program v erk sam het  
Oscar Södra har sedan flera år ett utbildnings- och programsamarbete med övriga 
moderatföreningar på Östermalm. På så vis kan medlemmarna erbjudas många fler 
aktiviteter. De aktiviteter som erbjudits medlemmarna har under året varit många, där 
föreningen fämst har koncentrerat aktiviteterna till våra pubar där också samarbetet 
med Oscar Norra har fortsatt. 
 
I verksamhetsmålen för 2016 beslutades att särskilt behandla ideologiska frågor under 
pubarna, vilket också har präglat innehållet. Inom den ordinarie program- och 
utbildningsverksamheten har bland annat nedanstående erbjudits. 
 
Årsm ötet  2016 arrangerades av Oscar  Södra och avhölls på Östra Real 
onsdagen den 24 februari. Årsmötet inleddes med anförande av partisekreterare 
Tom as Tobé och ett gemensamt samkväm för samtliga östermalmsföreningar. 
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Under året har medlemmarna genom vårt samarbete inom Östermalm erbjudits en 
mängd aktiviteter. Studiebesök på Mama Mia och Stadshuset, diskussioner och 
talarträffar exempelvis äldrefrågor, om fler kvinnor borde vara imamer, integration, 
parkeringsstrategin, psykisk ohälsa, skolfrågor samt arbetet som God man.  
 
Föreningens egen v årav s lu tn ing ägde detta år rum på R iddarhu set  den 26 maj. 
Vi erbjöds en spännande guidad visning av riddahusintendenten Fredrik Styrfält. 
Efteråt drack vi ett glas vin och skålade för sommaren i Riddarhuspalatsets vackra. 
trädgård. 
 
Den 26 september arrangerade Oscar Norra och Södra en gemensam 
kampanjutbildning för att få fler duktiga medlemmar att delta i våra kampanjer. Talade 
gjorde Mat t ias  Thorsson , kommunikationschef för Moderaterna i Stockholms stad 
och län. 
 
Aktivitetsåret avslutades med en gemensam ju lglögg med Östermalmsmoderaterna 
den 15 december, där moderaternas migrationspolitiske talesperson J ohan  Forssell 
talade. Vi bjöds på glögg och pepparkakor i Schönfeldska praktsalen i Moderaternas 
hus i Gamla stan. 
 
P ub P olit ique 
Pub Politique har med gott resultat fortsatt på måndagskvällar varannan vecka. Det har 
inneburit att föreningen, bortsett från sommar- och vinteruppehåll, har haft en 
kontinuerlig medlemskontakt. Föreningsmedlemmarna har en arena där aktuella frågor 
kan diskuteras under lättsamma former. Ingen medlem, gammal eller ny, behöver 
vänta länge på nästa föreningsaktivitet. Vi har återigen haft ett extra nära samarbete 
med Oscar Norra runt puben under året, där vi har hjälpts åt att boka talare, medan 
Oscar Södra fortsatt har varit huvudansvariga för arrangemangen. 
 
Totalt har19 pubträffar hållits, med vitt skilda diskussioner och talare. Vi har fått höra 
Mar ia Er ik s son  om delningsekonomin, Eva Solberg om M-kvinnor, J ohan  
Ingerö om välfärd och ekonomi, J enny  Edberg om Öppna Moderater, An t i 
Av san  om attacker mot blåljuspersonal,  Tobias Sjö om kommunikation, J ohan  
Forssell om flyktingkrisen, Mar ia P lass  om vinster i välfärden och Ragnar  
Säv fors  om svenska militära insatser i utlandet. 
 
Dessutom gjordes en särskild insats med diskussioner om ideologier, där Roland 
P oir ier  Mar t in sson  förespråkade och gav sin syn på Konservatism, Lars  
Trägårdh  talade om Nationalism och Mat t ias  Sv ensson  pläderade för 
Liberalismens förtjänster. Dessutom har ideologi tagits upp som ämne på pubar utan 
inledande talare. 
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Kam pan j 
Föreningen har även under året bedrivit kampanjverksamheten tillsammans med övriga 
östermalmsföreningar. Som ovan nämnts arrangerades under hösten en gemensam 
kampanjutbildning med Oscar Norra för att få fler duktiga medlemmar att delta i våra 
kampanjer. Talade gjorde Mat t ias  Thorsson , kommunikationschef för Moderaterna 
i Stockholms stad och län. Förbundet har arrangerat sedvanliga vår- och 
höstkampanjer som föreningen har deltagit i. I första hand har vi bedrivit kampanj 
tillsammans med Oscar Norra och då befunnit oss vid Fältöversten/Karlaplan.  
 
Kom m un ik at ion  
Medlemmarna har under året fått fyra utskick varav tre nummer av Upplysningen. I 
hög utsträckning har utskicken gått elektroniskt till de medlemmar som har meddelat 
sina e-postadresser till föreningen. Föreningen har i dagsläget möjlighet att nå omkring 
två tredjedelar av medlemmarna via e-post. 
Föreningens övriga kanaler har varit hemsidan, där bland annat referat från Pub 
Politique har publicerats. Även en för Östermalmsföreningarna gemensam 
Facebooksida har använts flitigt för att sprida information om aktiviteter. Dessutom har 
varje pubtillfälle annonserats per e-post till medlemmar i föreningen och andra 
intresserade. 
 
Medlem m arna 
Under året har antalet medlemmar i partiföreningen gått från 228 till 201 samtidigt 
som MUF har minskat med 13 medlemmar, vilket har inneburit en sammanlagd 
utveckling från 294 till 254 medlemmar. Vi håller vår position väl i förbundet, men 
detta år tappade vi med några medlemmars marginal vårt sista mandat, vilket ledde 
till att antalet mandat på förbundsstämman blir tio. Medlemsavgiften har under året 
varit 210 kronor. 
 
P olit ik  
Under året har pubarna fokuserat på ideologier, vilket har inneburit möjlighet att gå 
på djupet i flera politiska diskussioner. Partiet har gjort flera viktiga omorienteringar 
ibland annat migrationsfrågorna, men det har varit ett år utan parti- eller 
förbundsstämmor. Däremot har förbundet påbörjat ett större arbete för politikutveckling 
under namnet ”Stockholmsresan”, där föreningen har bidragit med deltagande.  
 
En viktig del av politikuppdraget är naturligtvis att sprida våra idéer, vilket medförde 
att ett pubtillfälle särskilt fokuserade på hur man skriver insändare och artiklar och i 
övrigt kan nå medial uppmärksamhet. 
 
P olit ik  i s tadsdelsnäm nden  
Under 2016 har Moderaterna i Östermalms stadsdelsnämnd fortsatt sitt arbete i 
opposition, detta med stark representation från Oscars Södra. Utöver viceordföranden 
Therese Carlborg, tidigare styrelseledamot i föreningen, har föreningens ordförande 
Tobias Sjö varit ledamot. 
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Arbetet i nämnden har under detta år löpt mer smidigt när majoriteten har blivit mer 
varma i kläderna. Det finns dock fortfarande en del brister i ledning och styrning av 
nämnden. Många debatter med ideologiska inslag har hållits, inte minst eftersom 
majoriteten gärna driver en vänsterlinje om exempelvis återtagande av verksamheter i 
egen regi. Detta har gällt exempelvis parkleken i Gustav Adolfsparken, men också 
förberedande resonemang i fråga om parkskötsel och andra frågor. En återkommande 
fråga är sjukfrånvaron i förvaltningen, där vi tycker att den rödgröna majoriteten har 
för lågt satta mål.  
 
Även förskolesituationen har varit föremål för flitig debatt. En redan ansträngd situation 
med risk för platsbrist har under året accentuerats genom stadens centrala beslut att 
tillåta heltid på förskolan för syskon till föräldralediga föräldrar. Det riskerar att skapa 
ett extra tryck som det saknas tillräckliga resurser för att hantera i verksamheterna. 
Parkeringssituationen och synen på biltrafik är ytterligare ett ämne där de ideologiska 
skiljelinjerna har varit tydliga. Vi ser gärna satsningar på bättre miljö, medan den 
rödgröna majoriteten främst verkar tycka att det är bilarna i sig som är ett problem. 
Detta återspeglas bland annat i höjningar av parkeringsavgifter.  
 
 

Konk reta m ål      
Vid årsmötet 2016 fastslogs ett antal konkreta mål för föreningen. Nedan redovisas hur dessa 
har uppnåtts. Av elva mätbara mål har nio uppnåtts. 
 

Medlem m ar   228 i partiföreningen, 294 inklusive MUF                    (201/254) 
 

Opin ionsbildn ing artiklar/insändare från 6 av Oscar Södras medlemmar             (ja) 
    

   arrangera minst en utbildning/smedja för skrivande              (ja) 
 
Kam pan j  5 kampanjtillfällen där föreningen ansvarar eller deltar             (ja) 
 
 

Utbildn ing/program  genomföra minst 8 pubtillfällen med extern talare                     (ja) 
- varav 4 om ideologier                               (3+1) 

 

   genomföra minst 2 sociala aktiviteter               (ja) 
 
   fortsätta med Pub Politique varannan vecka              (ja) 
 

Kom m unik at ion  minst 4 utskick till medlemmarna               (ja) 
    
   minst 7 referat från Pub Politique ska publiceras på                  (ja) 
   hemsidan inom en vecka 
 

Ek onom i  måttligt överskott                (ja) 
– se årsredovisning.  
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Av s lu tn ing 
Som avslutning vill styrelsen tacka alla medlemmar och aktiva som har bidragit till 
årets arbete. Det har varit engagerade inlägg och synpunkter på pubar och 
utbildningar och många viktiga samtal som har förts under kampanjtillfällena. 
Föreningens arbete står och faller med medlemmarnas engagemang!  
 
Sty relsen  föres lår  årsm ötet  
at t     med godkännande lägga 2016 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt 
at t     godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning. 
 
För styrelsen, Stockholm den 17 januari 2017 
 
 
Tobias Sjö, ordförande  


