
 

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Det var med stor ödmjukhet och entusiasm 
som jag tog mig ann uppdraget som 
Ordförande i Moderaterna Oscars södra för 
ett år sedan. Ensam kan man få en del gjort 
med tillsammans kan man uträtta så mycket 
mer. I Oscars Södra, liksom i övriga partiet, 
arbetar vi efter devisen att det är laget och 
inte jaget som kommer att vinna val. 

Jag har under året som gått haft en riktigt bra styrelse och arbetet har tagit ordentlig fart. 
Vårt viktigaste uppdrag som förening är att berätta om och sprida vår politik. Det gör vi bäst 
med en rak och tydlig kommunikation. Vi ska vara sakliga och stå upp för våra värderingar och 
uppfattningar. Våra budskap ska fungera i människors vardag och kännas relevanta. Jag vill 
gärna lyfta fram några saker som vi är extra stolta över att ha jobbat med under det senaste 
året. 
 

• Pub Politique är föreningens bas och äger rum varannan måndag på Mornington hotell. 
Här diskuterar vi aktuella ämnen eller lyssnar till en inbjuden talare. Syftet är att utbilda 
och informera våra medlemmar om sådant som är aktuellt. Under året har inte mindre 
än 12 träffar anordnats. 

• För att våra seniora medlemmar ska känna sig informerade och delaktiga bildades under 
året ett seniorråd. Målgruppen är medlemmar förda före 1958 och idén är att anordna 
intressanta möten som ska generera inspiration och ett ökat politiskt engagemang. 
Under hösten ordnades ett första möte och två är redan inbokade för våren. 

• Vi har också haft inte mindre än 9 kampanjtillfällen i syfte att sprida våra idéer. Att vara 
ute på gator och torg är också ett bra tillfälle att lyssna på andra och bemöta deras 
argument. Styrelsen har dessutom genomfört 2 ringkvällar där vi mer aktivt söker upp 
våra medlemmar för att ge dem chans att ställa frågor. 

 
När vi nu gör bokslut kan jag konstatera att vi jobbat hårt med våra högt uppsatta mål. Vi har 
kommit i mål med de flesta. Flera med råge. Under början på året tappade vi medlemmar – 
något som vi efter hårt arbete lyckats vinna tillbaka. Våra medlemmar och deras röster är det 
viktigaste vi har. 
 
 För mig har det varit ett stort privilegium att få ta på mig ledartröjan för Oscars Södra. Vår 
strategi är oförändrad och vi fortsätter resan för att kontinuerligt stärka vår förening och öka 
antalet medlemmar. Det finns mycket kvar att göra där ute. Men framförallt ska Oscars Södra 
spela en ledande roll i politiken på Östermalm  
 
Annika Elmlund 
Ordförande Oscars Södra 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


