
Verksamhetsberättelse 2018 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscars Södra avger härmed följande berättelse för det 
trettioförsta verksamhetsåret, 2018-01-01 – 2018-12-31. 
 
Organisation 
Styrelsen 
Vid årsmötet den 19 februari 2018 valdes följande styrelse för föreningen: 
 
Ordförande:  Annika Elmlund 
Vice ordförande: Ulf Bourker Jacobsson 
Ledamöter:  Alexandra Grimfors 

Amelie Langby 
Christina Wünsche 
Jan Larsén 
Johan Harmenberg 

  John Myhrman 
  Mattias Östholm 
  Lovisa Hedvall Rosqvist (MUF) 
 
Inom styrelsen har följande särskilda ansvarsområden utdelats: 
 
Annika Elmlund Huvudansvarig representant för M-kvinnor 
Ulf Bourker Jacobsson Ledamot Företagarrådet  
Alexandra Grimfors Valledare och materialansvarig samt ledamot M-kvinnor. 
Amelie Langby Program och utbildningsansvarig/politiskt utvecklingsarbete 
Christina Wünsche Sekreterare, huvudansvarig kontaktperson och representant för 

Moderata seniorer. Lokal samtalsansvarig för OS.  
Jan Larsén  Huvudansvarig representant Företagarrådet. Styrelsen Seniorråd 
Johan Harmenberg Kassör 
John Myhrman Vice Valledare och matrialansvarig. Ansvarig 

informationsverksamhet inklusive webb och sociala medier.  
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 2018 till 256. 
 
Övriga föreningsuppdrag 
Föreningens revisor och revisorsersättare har under verksamhetsåret varit Winston 
Håkansson och Göta Glemme. 
 
Valberedningen har bestått av Tobias Sjö (Ordförande), Winston Håkansson och               
Louise Stenberg. 
 
 



 
 
Föreningens representation i andra organ 
Förbundsstämmorepresentanter 
Ombud   Ersättare 
Annika Elmlund  Christina Wünsche 
Tobias Sjö   Mattias Östholm  
Louise Stenberg  Göta Glemme 
Johan Harmenberg  Helena Bonnier 
Ulf Bourker Jacobsson  Amelie Langby 
John Myhrman  Pär Holmbäck 
Alexandra Grimfors  Margareta Olgart Holmberg 
Jan Larsén   Gaby Borglund 
Pia Helleday   Lillemor Sillén 
Winston Håkansson  Lovisa Hedvall Rosqvist 
  
 
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 
  (tjänstgjorde 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) 

Jan Larsén (ersättare) 
 
Exploateringsnämnden Alexandra Grimfors (ledamot) 
 
 



Miljö- och hälsoskydds- 
nämnden  John Myhrman (ersättare) 
 
Äldrenämnden Alexandra Grimfors (ledamot) 
 
Överförmyndarnämnden Christina Wünsche (ledamot) 
 
Stockholm Exergi AB Alexandra Grimfors (ledamot) 
 
Stiftelsen Äldrecentrum Helena Bonnier (ledamot) 
 
Svenskt demenscentrum Helena Bonnier (ledamot) 
 
Kommunstyrelsens  
Pensionärsråd KPR Yvonne Wendt (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 Tobias Sjö (vice ordförande) 
  Annika Elmlund (ersättare) 
Stadsdelsnämndens 
Pensionärsråd SPR Yvonne Wendt (ordf.) 
 
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 
 
 
 
Aktiviteter 
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 mer om vår politik men också för omvärldsbevakning. 
Under året har OS genomfört totalt 11 Pub Politique kvällar. 
 



Under året erbjöd vi följande Inom den ordinarie program- och utbildningsverksamheten. 
 
Årsmötet, som arrangerades av Hedvig Eleonora, hölls på Östra Real den 19 februari 2018. 
Stort fokus under mötet lades även detta år vid Nobelcentrum. Motion lades fram för att 
Moderaterna i Oscars Södra ska verka för att stoppa rivningen av det Kungliga Tullhuset från 
1876 beläget på Blasieholmen. Majoriteten av deltagarna på årsmötet röstade för att 
motionen skulle bifallas. Årsmötet röstade också igenom att behålla årsavgiften på 210 
kr/medlem och år. Efter årsmötet hölls ett gemensamt mingel innan finanslandstingsrådet i 
Stockholms län Irene Svenonius klev upp på scenen som årsmötestalare. 
 
Under året har medlemmarna erbjudits många och intressanta aktiviteter så som 
studiebesök och talarträffar.  
 
Seniorverksamheten har under verksamhetsåret haft möte med Maria Mannerholm, VD för 
Micasa Fastigheter, som berättade om hur företaget är uppbyggt med hus, anställda samt 
vilka boendeformer de erbjuder bl.a. seniorbostäder, servicehus och vård- och 
omsorgsboende med dygnetruntomsorg. Seniorerna har också haft möte med 
Partisekreterare Gunnar Strömmer och vidare EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark som 
talade på temat varför EU-valet är så viktigt. Moderata Seniorers Senior-dag 2018 ägde rum i 
Riksdagens andrakammarsal. En dag med mycket intressanta talare så som vice 
partiordförande Elisabeth Svantesson, Tove Lifvendahl politisk chefredaktör på SvD, Mats 
Green ordförande i valutvärderingsgruppen och vår partiordförande Ulf Kristersson.   
 
Företagarrådet har varit mycket aktiva under året och bjudit in representanter från 
näringsliv och politik. Harry Goldman från Nyföretagarcentrum inbjöds för att diskutera 
företagarfrågor och vid ytterligare ett tillfälle Erik Sjölander som berättade om sin bok 
Sveriges hårdast arbetande grupp - småföretagarna. Boken handlar om att bättre villkor 
behövs för småföretagare och om hur man kan skapa dessa. Anna König Jerlmyr 
representerade denna kväll Svenska Handelskammaren och talade om hur man kan 
förbättra företagsklimatet i Stockholm. Den 22 maj hölls medlemsmöte med vår egen Jan 
Larsén, VD på Strömma Turism & Sjöfart AB. Jan berättade om Strömmas historia och 
företagets verksamhet.  
 
Även Moderata kvinnor har bjudit in till olika aktiviteter samt sommar- och julmingel. 
 
Valkonferens ägde rum på Viking Line mellan den 20 och 21 april där föreningens 
kampanjledare Alexandra Grimfors deltog. 
 
Sverigemötet ägde i år rum den 11 och 12 maj på Gothia Towers i Göteborg. Föreningen 
representerades av sin ordförande Annika Elmlund.  
 
Den 23 maj bjöd Oscars Södra tillsammans med Hedvig Eleonora in alla medlemmar till 
Politikerträff på Hotell Mornington på temat ”hur vi ökar tryggheten i landet”. Anna König 
Jerlmyr, då oppositionsborgarråd i Stockholms stad och Tomas Tobé riksdagsledamot och 
rättspolitisk talesperson diskuterade hur man vill öka tryggheten i samhället.  
 



Föreningens sommaravslutning hölls i år på förbundets lokaler på Blasieholmen. Anders 
Edholm som var vår gäst talade om val-engagemang och prioriterade frågor inför valet. 
Kvällen avslutades med mingel på förbundets fina terrass. 
 
Styrelsen hade en gemensam avslutningsmiddag direkt efter vårens sista styrelsemöte den 
12 juni. Joakim Larsson deltog under mötet och middagen som gäst och talare.  
 
Aktivitetsåret avslutades med en gemensam julglögg för alla medlemmar den 10 december 
förbundets lokaler på Blasieholmen. Stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson som var gäst 
berättade om maktskiftet, samarbetet och prioriteringarna i Stockholms stadshus. Många 
frågor ställdes efter anförandet.  
 
Den 5 december hölls årets sista styrelsemöte hemma hos Ulf Bourker Jacobsson där vi 
bjöds på bubbel. Efter mötet åt styrelsen en gemensam middag på restaurang Tapir.  
 
Seniorråd 
På initiativ av styrelsen etablerades tillsammans med Helena Bonnier under 2017 ett Senior-
råd med syfte att arrangera sociala aktiviteter för de som är över 60 år. Målet har varit att 
stärka gemenskapen bland de äldre medlemmarna i Oscars södra Under verksamhetsåret 
har två träffar genomförts. 11 april visades Uppsala auktionskammares ”visning inför 
auktion” under temat Banbrytande kvinnor under klubban – Claes Mosers samling. Den 29 
Maj arrangerades en skärgårdsutflykt med Strömma Kanalbolags skärgårdsbåt Stockholm. 
Seniorrådet har bestått av Helena Bonnier (sammankallande), Hugo Nordenfelt, Jan Larsén 
och Yvonne Wendt. 
 
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.  
 
Totalt har 11 pubträffar genomförts under året. Vi fick under våren bl. a lyssna till Marcus 
Wiborg; officer vid Ledningsregementet, Tobias Sjö, vice ordf. Stadsdelsnämnden, Christian 
Ekström; VD Skattebetalarnas förening och Toivo Sjörén från Kantar Sifo redogöra för 
opinionsläget. Ett ovanligt intressant och mycket välbesökt möte var när Petra Kyllerman  
verksamhetsutvecklare för GAPF, tillsammans med moderaternas riksdagsledamot Maria 
Stockhaus berättade om hur hederskultur fungerar i verkligheten där vi också fick ta del av 
några verkliga fall. Under hösten hade vi besök av idel kända personer så som Kasper 
Gieldon om opinionsläget inför valet, Alexandra Ivanov för en valanalys, Jessica Rosencrantz 
om digitalisering, Sten Tolgfors som gav perspektiv på det politiska läget, Dennis Wedin om 
bostadspolitiken och det nya styret i Stockholm samt och Ulla Hamilton, VD Friskolornas 
riksförbund, om skolan och valfriheten. 
 
 
 
 



Kampanj 
Eftersom det har varit valår har föreningen bedrivit en ovanligt intensiv kampanjverksamhet 
ofta tillsammans med övriga föreningar på Östermalm. Under ledning av Oscars Södras 
Valledare Alexandra Grimfors genomförde föreningen under vår och försommar inte mindre 
än 7 kampanjer och ytterligare 8 under valrörelsen.  
 
Tidigare år har vi haft en valstuga på Östermalmstorg. Under valet 2014 gick det inte att ha 
valstuga eftersom planer på en temporär saluhall hade satts i verket. Istället hade vi en 
ambulerande valrörelse med olika nedslag.  För att kunna samla alla för 2018 års val 
diskuterade vi tidigt möjligheterna till en valstuga vid Karlaplan. Bygglov godkändes. Detta 
var en av ganska få valstugor i Stockholm (Sergels Torg, Medborgarplatsen och Liljeholmen) 
Tillsammans med Moderaterna i Engelbrekt bar vi i Oscars Södra huvudansvaret för 
valstugan som blev en central punkt under valveckorna för alla Östermalmsmoderater.  
Valstugan bemannades flitigt av Oscar Södras medlemmar och styrelsen vill rikta ett stort 
tack till alla som engagerade sig i valrörelsen. 
 
Under valrörelsen fick stugan besök av bland annat av toppkandidaterna nationellt, lokalt 
och regionalt.  Bland de som kom och hjälpte till var Kristina Axen Olin, Tobias Billström, 
Kristoffer Tamsons, Sofia Arkelsten, Arin Karapet, Anna Maria Corazza Bildt, Carl Bildt, 
Jessica Rosencrantz, Cecilia Brinck, Ulf Adelsohn, Lena Adelsohn Liljeroth, Anna König 
Jerlmyr, Irene Svenonius och många, många fler. På valdagen fick vi finbesök av ingen 
mindre än vår partiledare Ulf Kristersson tillsammans med Elisabeth Svantesson.  

Under kampanjen använde vi oss av ett verktyg via intranätet som kallades för M-appen. 
Medlemmarna skulle själva rapportera in samtal i takt med att de genomfördes. Målet var 
att ha 2500 registrerade samtal före valdagen. Samtalen för Oscars Södra uppgick till 1770. 
Eftersom appen krävde inloggning med Bank-ID för att kunna rapportera samtal försvårade 
detta för flera av föreningens medlemmar. Vi tror därför att siffran för Oscars Södra i 
verkligheten är fler än de som registrerats hos förbundet 

Våra medlemmar 
Medlemskap 
Antalet medlemmar per den 31 december 2018 var 256 stycken. Av dessa var 201 
partimedlemmar och 55 tillhörande MUF. Under sommar och höst noterade vi, mycket 
glädjande, ett starkt inflöde av nya och gamla medlemmar. Jämfört med samma tid förra 
året har vi ökat antalet medlemmar med nästan 10 procent. Föreningen låg vid årets slut på 
90 procent åter värvning att jämföra med 89 procent vid samma tidpunkt året innan. Under 
andra kvartalet sjönk siffran ner till 83 procent när den var som lägst. Medlemsavgiften har 
under året varit 210 kronor. 
 
Medlemsvård 
Föreningen har under året haft som mål att kontakta alla nya medlemmar med ett 
telefonsamtal för att berätta om vad föreningen erbjuder samt sondera intresse för att 
aktivera sig. Ett stort jobb har lagts på att ringa upp gamla medlemmar och påminna om att 
förnya sitt medlemskap men också på att värva nya medlemmar. Trots ihärdigt arbete har 
det inte varit möjligt att nå alla. Om möjlighet ges lämnar vi alltid meddelande på 
telefonsvarare eller mejl. Även dem som inte valt att förnya sitt medlemskap har blivit 



kontaktade. Vid flera fall har man helt enkelt glömt bort att betala vilket gjort att samtalen 
gett positivt resultat. 
 
Kommunikation 
Våra medlemmar har under året fått ovanligt mycket information - framförallt eftersom det 
har varit valår. Varannan vecka har inbjudan till Pub Politique skickats ut där ordförande 
flitigt har gett en nulägesrapport inom politiken. Två nummer av Upplysningen har skickats 
ut – i maj och i december. Alla medlemmar som uppgett mejladress får dessa utskick 
elektroniskt medan ungefär en tredjedel får utskicken per post. Alla nya medlemmar som 
uppgett telefonnummer får dessutom ett välkomstsms. 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.  
 
Politik i vårt närområde 
Stadsdelsnämnden 
Under 2018 fortsatte Moderaterna i Östermalms stadsdelsnämnd sitt arbete i opposition, 
detta med en stark representation från Oscars Södra. Under året var Tobias Sjö (tidigare 
ordförande i föreningen OS) nämndens vice ordförande. Annika Elmlund har under året 
suttit som 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 finns det möjlighet att ställa frågor om den lokala verksamheten.  
 
Många debatter med ideologiska inslag har hållits, inte minst eftersom majoriteten har 
fortsatt att driva en vänsterlinje om exempelvis återtagande av verksamheter i kommunal 
regi. Moderaterna har tillsammans med Alliansen tidigare protesterat mot beslut om att 
lägga ner det mycket omtyckta omsorgsboendet Rio. Under 2018 genomdrevs beslutet och 
det är ännu oklart vad som sker med lokalerna. 
 
Även förskolorna har fortsatt att engagera. En redan ansträngd situation med risk för 
platsbrist har under året förvärrats ytterligare. Ett centralt beslut i staden att tillåta heltid på 
förskolan för syskon till föräldralediga föräldrar har på vissa förskolor fått förödande 
konsekvenser. Föräldrar som har barn på de berörda förskolorna har besökt nämnden för att 
vittna om att det saknas tillräckliga resurser för att hantera verksamheterna på et bra sätt. 
Eftersom inga ytterligare resurser har tillförts har barngrupperna på Östermalm ökat 
väsentligt. Moderaterna har sett allvarligt på situationen som också fått uppmärksamhet i 
den lokala pressen  
 
 
 
 



Verksamhetsmål för Oscars Södra moderatförening 2018. 
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. 
Varje ny medlem får ett samtal från föreningens medlemsansvarig eller ordförande som 
informerar om aktiviteter och hur den som vill kan engagera sig mer.  
 
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. Vi är angelägna om 
att våra medlemmar känner en samhörighet med föreningen. 
 
Konkreta mål 
Styrelsen satte upp följande mål för året 2018. Nedan redovisas hur dessa har uppnåtts.  
Av 17 mätbara mål har 14 uppnåtts. 
 
Medlemmar  Minst 90 procent åter värvning  (ja) 
  Styrelsen tillsammans värva 25 nya medlemmar (3var)     (nej) 
  Gå från 201 till minst 226 i partiföreningen. (ja) 
  Uppmärksamma flitiga medlemsvärvare. (ja) 
 
Opinionsbildning Skicka in minst 2 insändare till lokalmedia (nej) 
 
 
 
 



Kampanj  17 kampanjtillfällen där föreningen ansvarar eller deltar 
  7 tillfällen planeras under vårkampanjen och 8 under 
  valarbetet.    (ja)
   
  2500 samtal med väljare registrerade före valdagen  (1770) 
 
Utbildning/program Genomföra minst 10 pubtillfällen med talare      (11) 
  Genomföra minst 2 sociala aktiviteter   (3) 
   
Kommunikation Hemsidan uppdateras kontinuerligt  (ja) 
  Uppdatera introtext   (ja) 
  Minst 10 utskick till medlemmarna  (ja) 
  2 utskick informationsbrev i pappersformat till alla 
  medlemmar som inte har mejladress angiven. (ja) 
  Minst 7 referat från Pub Politique ska publiceras på 
  hemsidan inom en vecka   (ja) 
 
Rekrytering  Minst 30 medlemmar ska vara engagerade i val- 
  rörelsen.    (40-tal) 
 
Ekonomi  Kontrollerat underskott*    (överskott)
  
Tullhuset  Årsmötet satte upp som mål att vi ska verka för 
  att Tullhuset inte rivs   (ja) 
 
*Eftersom det har varit valår har mer pengar lagts på kampanj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


