
Verksamhetsberättelse 2017 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscars Södra avger härmed följande berättelse för trettionde 
verksamhetsåret, 2017-01-01 – 2017-12-31. 
 
Organisation 
Styrelsen 
Vid årsmötet den 15 februari 2017 valdes följande styrelse för föreningen: 
Ordförande:  Annika Elmlund 
Vice ordförande: Therese Carlborg 
Ledamöter:  Johan Harmenberg 
  Jan Larsén 
  John Myhrman 
  Louise Stenberg 
  Christina Wünsche 
  Alexandra Östback (sedemera Grimfors) 
  Mattias Östholm 
  Lovisa Hedvall Rosqvist (MUF) 
 
Inom styrelsen har följande särskilda ansvarsområden utdelats: 
 
Annika Elmlund Ansvarig för politikerutveckling och M-kvinnor 
Therese Carlborg: Utbildningsledare och ansvarig för utvecklingsarbete 
Johan Harmenberg: Kassör 
Jan Larsén:  Ansvarig företagarrådet. Styrelsen Seniorråd 
John Myhrman: Informationsansvarig redaktör 
Louise Stenberg Utbildningsledare och delansvarig för utvecklingsarbete 
Christina Wünsche Sekreterare, huvudansvarig kontaktperson och representant för 

moderata seniorer 
Alexandra Grimfors: Kampanj-och valrörelseansvarig 
Mattias Östholm: Medlemsansvarig  
 
Lovisa Hedvall Rosqvist: MUF ansvarig och delansvarig för kampanj- och valrörelse 
 
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
Föreningens medlemsantal (inklusive MUF) uppgick den 31 december 2017 till 244. 
 
Övriga föreningsuppdrag 
Föreningens revisor och revisorsersättare har under verksamhetsåret varit Winston 
Håkansson och Göta Glemme. 
 
 
 
 
 
 
 



Valberedningen har bestått av Pia Helleday (ordförande), Ulf Bourker Jacobsson och Tobias 
Sjö. 
 
Föreningens representation i andra organ 
Förbundsstämmorepresentanter 
Ombud   Ersättare 
Annika Elmlund  Winston Håkansson 
Tobias Sjö   Jan Larsén 
Louise Stenberg  John Myhrman 
Johan Harmenberg  Mattias Östholm 
Therese Carlborg  Pia Helleday 
Lena Aldelsohn Liljeroth  Christina Wünsche 
Margareta Olgart Holmberg Lovisa Hedvall Rosqvist 
Helena Bonnier  Alexandra Östback 
Ulf Bourker Jacobsson  Göta Glemme 
Hugo Laigar (bytt till Högalid) Gaby Borglund 
 
Ombud i Studieförbundet Medborgarskolan 
Pia Helleday (ordinarie ombud) samt John Myhrman (ersättare) 
 
Offentliga uppdrag som under året uppburits av föreningsmedlemmar 
(Notera att mandatperioden för flertalet uppdrag i kommun och landsting löper årsvis) 
 
Europaparlamentet Gunnar Hökmark (ledamot, gruppledare Moderaterna) 
 
Sveriges riksdag Helena Bonnier, ledamot socialförsäkringsutskottet 
  (tjänstgörande 5 juli 2017 – 5 mars 2018) 
 
Sthlm:s läns landsting Pia Helleday (ledamot) 
 
Landstingsstyrelsen Pia Helleday (ersättare 
 
LS ‘personalutskott Pia Helleday (ersättare) 
 
Färdtjänstberedningen Pia Helleday (ledamot) 
 
Samverkansråd med 
handikapporg. SLL Pia Helleday (ledamot) 
 
Patientnämnden SLL Pia Helleday (ledamot) 
 
Kommunfullmäktige Alexandra Grimfors (ledamot) 
  Therese Carlborg (ersättare) 

 Jan Larsén (ersättare) 
 
Exploateringsnämnden Alexandra Grimfors (ledamot) 
 



Miljö- och hälsoskydds- 
nämnden  John Myhrman (ersättare) 
 
Äldrenämnden Alexandra Grimfors (ledamot) 
 
Överförmyndarnämnden Christina Wünsche (ersättare) 
 
Fortum Värme AB Therese Carlborg (ledamot) 
 
Stiftelsen Äldrecentrum Helena Bonnier (ledamot) 
 
Svenskt demenscentrum Helena Bonnier (ledamot) 
 
Skärgårdsstiftelsen Göta Glemme (ledamot) 
 
Stockholm Vatten Annika Elmlund (suppleant) 
 
Rådet till skydd för 
Stockholms skönhet Winston Håkansson (ledamot) 
 
Revisorskollegiet i 
Stockholms stad Ulf Bourker Jacobsson (vice ordförande) 
 
Stadsdelsnämnden Therese Carlborg (vice ordförande) 
  Tobias Sjö (tidigare ledamot nu vice ordförande) 
  Annika Elmlund (ersättare) 
 
Nämndemän: Kurt Bauersfeldt, Ulf Bourker Jacobsson, Annika Christiansson, 
  Maria DeGeer, Jonas Domeij, Göta Glemme, Barbara Hässler, 
  Eva Jacobsson, Margareta Olgart-Holmberg, Jarl Wennerholm, 
  Christina Wünsche och Eva Zetterström Molander 
 
 

Verksamheten 
Utbildning och programverksamhet 
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 flera, där 
föreningen främst lagt fokus på vår egen Pub Politique. Varannan måndag bjuder vi in en 
gäst med syfte att informera och lära ut mer om vår politik men också för 
omvärldsbevakning. 
 
Inom den ordinarie program- och utbildningsverksamheten har bland annat nedanstående 
erbjudits 
 
 



Årsmötet 2017 som arrangerades av Gärdesmoderaterna hölls på Östra Real den 15 februari 
2017. Stort fokus under mötet lades vid Nobelcentrum där flera motioner lagts fram om att 
stoppa byggnationen. Efter årsmötet hölls ett gemensamt mingel innan nuvarande 
partiordförande (då finanspolitisk talesperson) Ulf Kristersson klev upp på scenen som 
årsmötestalare. 
 
Under året har medlemmarna genom vårt samarbete inom Östermalm erbjudits flera olika 
aktiviteter så som studiebesök och talarträffar.  
 
Seniorverksamheten har haft representantskapsmöte med Anna Kinberg Batra som talare, 
besökt Stockholms sjukhem på ämnet ”Åldrandets hälsa” med föredragshållare Miia 
Kivipelto, professor i klinisk geriatrik och haft besök av Johan Forsell och Irene Svenonius. 
Företagarrådet har kontinuerligt bjudit in representanter från näringsliv och politik. Även 
moderata kvinnor har bjudit in till sommarmingel, rundvandring i Stadshuset och i 
Riksdagen, Rosa-bandet insamling samt ett julmingel. 
 
Förbundsstämman ägde i år rum den 21 – 22 april i Garnisonen konferens på Östermalm. 
Föreningen representerades av sina förbundsstämmorepresentanter. 
 
Föreningens våravslutning ägde i år rum den 14 juni på Vikingamuseet. Där erbjöds våra 
medlemmar en guidad visning. Efter minglet skålade vi tillsammans in sommaren med ett 
glas vin. Styrelsen fortsatte sedan till Restaurang Pop House (f.d. Melody) på Djurgårdsvägen 
för gemensam middag och vårens sista styrelsemöte. 
 
Nomineringsstämma för Riksdag, Kommun- och landsting ägde rum den 21 respektive den 
23 november där föreningen representerades av sina förbundsstämmorepresentanter. 
 
Den 7 december bjöd Anna König Jerlmyr in till Stockholmsmötet i TCO:s lokaler på 
Linnégatan för att berätta om hur hon vill förbättra Stockholm. Det var öppet hus och alla 
hade möjlighet att komma och lyssna, prata och mingla. Oscars Södras Ordförande satt med 
i Annas panel tillsammans med Andrea Ström, Ordf. i Engelbrekts moderaterna, Caroline 
Wallensten Ordf. i Hedvig Eleonora och Tobias Sjö, Vice Ordf. Stadsdelsnämnden (fr om dec 
2017) och även tidigare ordförande i vår förening.  
 
Aktivitetsåret avslutades med en gemensam julglögg den 4 december i samband med årets 
sista styrelsemöte hemma hos valberedningens ordförande Pia Helleday där vi bjöds på 
glögg och pepparkakor.  
 
Seniorråd 
Under våren diskuterade styrelsen möjligheten att bilda ett seniorråd för Oscars Södra. 
Styrelsen gav Helena Bonnier i uppgift att sätta upp mål för en sådan verksamhet.  Syftet är 
att även seniora medlemmar ska känna sig uppskattade, informerade och delaktiga i 
verksamheten. Vidare att målgruppen ska få inspiration att aktivera sitt politiska 
engagemang. Målgruppen är medlemmar födda före 1958. Styrgruppen består av Helena 
Bonnier, Jan Larsén, Hugo Nordenfeldt och Yvonne Wendt. Seniorrådet hade sitt första möte 
under hösten 2017. 
 



Pub Politique 
Föreningen har fortsatt med sitt framgångskoncept Pub Politique som äger rum varannan 
måndag på Mornington hotell. Här möts vi längst bak i lobbybaren för att diskutera aktuella 
ämnen eller lyssna till en inbjuden talare. Det här har blivit en populär arena för föreningens 
medlemmar att lyssna på relevanta ämnen och diskutera politik under mer lättsamma 
former. Puben ger föreningen en bra och kontinuerlig kontakt med sina medlemmar. Flera i 
styrelsen har varit engagerade i att boka upp talare. 
 
Totalt har 12 pubträffar genomförts under året. Vi har b.la fått höra Therese Carlborg, vice 
ordf. i Stadsdelsnämnden berätta om stadens treårsplan, Andreas Johansson Heinö om 
nationalism, integration och europeisk politik, Finanslandstingsrådet Irene Svenonius om 
Stockholms utmaningar, Per Nilsson om vägen framåt, Johan Grafström om den svenska 
arbetsmarknaden, riksdagsmannen Johan Forssell om integrationspolitik, Andrea Ström om 
Stockholm gatubarn och mycket, mycket mer.  
 
Kampanj 
Föreningen har under året kontinuerligt bedrivit en kampanjverksamhet tillsammans med 
övriga föreningar på Östermalm. Totalt har föreningen genomfört 9 kampanjer. Fyra under 
vårkampanjen (där den sista blev inställd pga. terrordådet), en vid Stockholm Maraton, fyra 
under höstkampanjen och en kampanj i december för att slå ett slag för Anna König Järlmyrs 
Town Hall meeting. 
 
Föreningen har genomfört två ringkvällar den 21 mars och den 1 november. Syftet har varit 
att kontakta medlemmarna för att berätta om vår politik och vad som är på gång. Vi har 
även ringt medlemmar som inte förnyat medlemsavgiften för att lyssna in anledningen och 
försöka återvärva. 
 
Studieresor 
I november ordnade Östermalmsmoderaterna en gemensam resa till Bryssel på inbjudan av 
Christoffer Fjellner att besöka Europa Parlamentet. Johan Harmenberg, John Myhrman, Ulf 
Bourker-Jacobsson, Christina Wünsche, Göta Glemme och Annika Elmlund reste från Oscars 
Södra. Det var ett digert program under två dagar som började med besök på Svenskt 
Näringsliv. Vi besökte Volvo, träffade Gunnar Hökmark och Kreab. Resan avslutades med ett 
besök på Nato. 
 
Föreningens kampanjansvarig Alexandra Grimfors reste till Oslo 8 - 10 september för att 
studera valet och hjälpa Høyre i deras valkampanj. Här fick hon vara med på operation 
dörrknackning. Något vi kommer att få se mer av här hemma inför valet i september 2018. 
 
Moderata seniorer har under hösten besökt Sveriges Generalkonsul Olof Ehrenkrona i 
Mariehamn. Talare var Elisabeth Svantesson och Katarina Brännström. 
 
Kommunikation 
Medlemmarna har under året fått kontinuerlig information – oftast i samband med inbjudan 
till Puben där ordförande kort berättat om nuläget och politiken. Två nummer av 
Upplysningen har också skickats ut – i maj och i november. Alla medlemmar som uppgett 
mejladress får dessa utskick elektroniskt medan ungefär en tredjedel får utskicken per post. 



Övriga kanaler för att kommunicera har varit på hemsidan oscarsmoderaterna.se där vi 
kontinuerligt lägger ut referat från Pub Politque, informerat om kampanjtillfällen och andra 
större aktiviteter.  
 
Medlemmarna 
Antalet medlemmar per den 31 december 2017 var 244 stycken. Av dessa var 199 
partimedlemmar och 45 tillhörande MUF. Under början av året tappade föreningen mycket 
medlemmar som sedan värvats tillbaka. Under hösten har vi glädjande sett ett starkt inflöde 
av nya och gamla medlemmar. Föreningen låg vid årets slut på 89% åter värvning att jämföra 
med 81% året innan Medlemsavgiften har under året varit 210 kronor. 
 
Stadsdelsnämnden 
Under 2017 har Moderaterna i Östermalms stadsdelsnämnd fortsatt sitt arbete i opposition, 
detta med en stark representation från Oscars Södra. Under större delen av året var Therese 
Carlborg, vice ordförande i föreningen, nämndens vice ordförande. Hon ersattes som 
nämndens vice ordförande och gruppledare för Moderaterna av Tobias Sjö, tidigare 
föreningens ordförande. När Therese lämnade nämnden blev föreningens ordförande 
Annika Elmlund ersättare i nämnden. 
 
Nämnden ansvarar bland annat för förskoleverksamheten, sociala frågor, parkskötsel och 
vård- och omsorgsboenden. Dessutom är nämnden remissinstans när lokala perspektiv 
efterfrågas, exempelvis i byggfrågor och för utskänkningstillstånd. 
 
Stadsdelsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden, då allmänheten också har 
möjlighet att sitta med och lyssna på sammanträdet. Varje möte inleds med allmänhetens 
frågestund, då det finns möjlighet att ställa frågor om den lokala verksamheten.  
 
Arbetet i nämnden har i de praktiska delarna fortsatt att bli mer stabilt, även om en del 
brister i ledning och styrning av nämnden kvarstår. Många debatter med ideologiska inslag 
har hållits, inte minst eftersom majoriteten har fortsatt att driva en vänsterlinje om 
exempelvis återtagande av verksamheter i egen regi. Till tidigare exempel med parkleken i 
Gustav Adolfsparken kan nu läggas det mycket omtyckta omsorgsboendet Rio, som har varit 
upphandlat med goda resultat. Nämndens majoritet fattade under 2017 beslut om att 
återkommunalisera verksamheten då avtalet löper ut – och Alliansen med Moderaterna i 
spetsen protesterade naturligtvis mot beslutet. 
 
Även förskolorna har fortsatt att engagera. En redan ansträngd situation med risk för 
platsbrist har under året blivit ännu värre när stadens centrala beslut att tillåta heltid på 
förskolan för syskon till föräldralediga föräldrar har fått fullt genomslag. När vi tidigare 
varnade för att reformen riskerade att skapa ett extra tryck som det saknas tillräckliga 
resurser för att hantera i verksamheterna, kan vi nu konstatera att så också blivit fallet. Utan 
att ytterligare resurser har tillförts har barngrupperna på Östermalm ökat med i snitt 1,3 
barn. Moderaterna vill gärna satsa på förskolan, men ser i stället kvalitet och 
kompetensutveckling som de viktiga områdena. 
 

 
 



Verksamhetsmål för Oscars Södra moderatförening 2017. 
Att sätta mål för verksamheten kräver att målen är relevanta och känns som en sporre för de 
som ska arbeta med att uppnå dem. De ska följa verksamhetens ändamål och enkelt gå att 
följa upp.  
 
Syfte med målen 
I Oscars Södra strävar vi efter att få genomslag för moderat politik, i första hand i 
föreningens eget geografiska område, därefter i Östermalms stadsdel, i Stockholms stad och 
län, i landet samt i EU. Det gör vi genom att påverka våra väljare, sympatisörer och andra 
moderater genom samtal och medier, genom att värva och aktivera egna medlemmar och 
genom kampanjaktiviteter där våra budskap förmedlas.  
 
Hur når vi våra mål? 
För att uppnå våra mål behöver vi påverka väljare, sympatisörer och andra moderater 
genom samtal men också genom medier. Det gör vi bäst genom att värva och aktivera egna 
medlemmar. Det kan göras via insändare och artiklar, främst i lokalpress och genom 
aktiviteter där vi förmedlar våra budskap. Vi har också möjlighet att påverka genom 
motioner till stämmor och genom att vara aktiva på interna sammankomster. Att ställa upp 
som kandidat är det bästa sättet att direkt påverka politiken och partiet. Det bästa beviset 
på att vi varit aktiva och uppnått våra mål är förstås att väljarna lägger sin röst på just 
moderaterna. 
 
Kvantitativa kontra kvalitativa mål 
Det är viktigt att vi inte bara sätter upp kvantitativa mål utan också har kvalitativa mål. Detta 
har vi arbetat mycket med i styrelsen under året i syfte att öka trevnad och engagemang. 
Detta kommer vi att arbeta mer med under nästkommande år. Det ska vara roligt att vara 
moderat och engagerad. 
 
Vi är angelägna om att våra medlemmar känner en samhörighet med föreningen. 
Kommunikationen med medlemmarna är betydelsefull eftersom det är så vi indirekt eller 
direkt också utbildar våra medlemmar kring vår politik. Det är styrelsens uppgift att 
prioritera och planera så att resurserna används där de bäst gör nytta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konkreta mål 
Vid Årsmötet 2017 sattes följande mål upp för föreningen. Nedan redovisas hur dessa har 
uppnåtts. Av 12 mätbara mål har tio uppnåtts. 
 
Medlemmar  Minst 201 i partiföreningen, 254 inkl. MUF (199/244*) 
 
Opinionsbildning arrangera minst en utbildning/smedja för skrivande (ja) 
 
Politik  minst 6 motioner från medlemmarna till förbunds- (ja) 
  eller partistämmor 
  minst 5 ombud ska delta i debatten på förbunds- eller (ja) 
  partistämmor 
 
Kampanj  5 kampanjtillfällen där föreningen ansvarar eller deltar (9) 
 
Utbildning/program genomföra minst 8 pubtillfällen med extern talare      (12) 
 
Program  genomföra minst 2 sociala aktiviteter  (ja) 
  fortsätta med Pub Politique varannan vecka (ja) 
 
Kommunikation minst 4 utskick till medlemmarna  (14) 
  minst 7 referat från Pub Politique ska publiceras på  (ja) 
  hemsidan inom en vecka. 
 
Rekrytering  minst 30 medlemmar ska delta i partiets försöks- (14) 

nominering 
 
Ekonomi  måttligt överskott   (nej**) 
 
 
 
*Under våren och sommaren tappade Oscars Södra många medlemmar. Efter    
partiledarbytet upplevde vi en stark tillströmning vilket gjorde att vi nästan hämtade upp. 
 
** Då vi går in i valår har mer pengar lagts på kampanj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


