Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra avger härmed följande berättelse för det
trettioandra verksamhetsåret, 2019-01-01 – 2019-12-31.

Organisation
Styrelsen
Vid årsmötet den 19 februari 2019 valdes följande styrelse för föreningen:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Annika Elmlund
Ulf Bourker Jacobsson
Alexandra Grimfors
Amelie Langby
Christina Wünsche
Jan Larsén
Johan Harmenberg
Mattias Östholm
Maximilian Hildeby (MUF)

Inom styrelsen har följande särskilda ansvarsområden utdelats:
Annika Elmlund
Ulf Bourker Jacobsson
Alexandra Grimfors
Amelie Langby
Christina Wünsche
Jan Larsén
Johan Harmenberg
Mattias Östholm
Maximilian Hildeby

Huvudansvarig representant för M-kvinnor
Ledamot Företagarrådet
Valledare och materialansvarig samt ledamot M-kvinnor.
Program och utbildningsansvarig/politiskt utvecklingsarbete
Sekreterare, huvudansvarig kontaktperson och representant för
Moderata seniorer, vice valledare.
Huvudansvarig representant Företagarrådet. Styrelsen Seniorråd
Kassör
Medlemsansvarig
Ansvarig informationsverksamhet inklusive webb och sociala
medier.

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Föreningens medlemsantal (exklusive MUF) uppgick den 31 december 2019 till 179.
Övriga föreningsuppdrag
Föreningens revisor och revisorsersättare har under verksamhetsåret varit Winston
Håkansson och Göta Glemme.
Valberedningen har bestått av Helena Bonnier (Ordförande), Winston Håkansson och
Louise Stenberg.

Föreningens representation i andra organ
Förbundsstämmorepresentanter
Ombud
Ersättare
Annika Elmlund
Helena Bonnier
Alexandra Grimfors
Gaby Borglund
Amelie Langby (MUF)
Göta Glemme
Christina Wünsche
Pär Holmbäck
Jan Larsén
John Myhrman
Johan Harmenberg
Margareta Olgart Holmberg
Louise Stenberg (MUF)
Reza Parsa
Pia Helleday
Mattias Östholm
Ulf Bourker Jacobsson
Leo Vass (MUF)
Winston Håkansson
Maximilian Hildeby (MUF)
Ombud i Studieförbundet Medborgarskolan
John Myhrman (ordinarie ombud) samt Pia Helleday (ersättare)
Offentliga uppdrag som under året uppburits av föreningsmedlemmar
(Notera att mandatperioden för flertalet uppdrag i kommun och landsting löper årsvis)
Regionfullmäktige

Pia Helleday (ledamot)

Ericastiftelsen

Pia Helleday (vice ordförande)

Patientnämnden

Pia Helleday (ledamot)

Jury för årligt
bemötandepris

Pia Helleday (ledamot)

Kommunfullmäktige

Annika Elmlund (ersättare)

Exploateringsnämnden

Annika Elmlund (ledamot)

Fastighetsnämnden

John Myhrman (ersättare)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Alexandra Grimfors (ledamot)

Stockholm Exergi AB

Alexandra Grimfors (vice ordförande)

Stiftelsen Äldrecentrum

Helena Bonnier (ledamot)

Svenskt demenscentrum Helena Bonnier (ledamot)
Kommunstyrelsens
Pensionärsråd KPR

Yvonne Wendt (ledamot)

Revisorskollegiet i
Stockholms stad

Ulf Bourker Jacobsson (ordförande)

Revisorsgrupp 1
Stockholms stad

Ulf Bourker Jacobssson (ordförande)

Stadsdelsnämnden
Stadsdelsnämndens
Pensionärsråd SPR
Studieförbundet
Medborgarskolan

Annika Elmlund (ledamot)
Amelie Langby (ersättare)
Yvonne Wendt (ordf.)
Helena Bonnier (ombud Regionstämman)

Nämndemän i Stockholms tingsrätt:
Kurt Bauersfeldt, Annika Christiansson, Göta
Glemme, Jan Larsén, Reza Parsa, Leo Vass, Carin Westrup, Christina Wünsche och Mattias
Östholm.
Nämndemän i Förvaltningsrätten: Ulf Bourker Jacobsson, Eva Jacobsson, Carl-Johan von
Plomgren och Mattias Östholm.

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 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 diskutera vår politik men också för omvärldsbevakning. Vidare ger dessa
träffar våfra medlemmar möjligheten att framföra synpunkter till centralt placerade
politiker. Under året har OS genomfört totalt 11 Pub Politique-kvällar och 2 sociala
aktiviteter.
Under året erbjöd vi följande aktiviteter inom den ordinarie program- och
utbildningsverksamheten.
Årsmötet, som arrangerades av Engelbrektsmoderaterna, hölls på Norra Real den 19
februari 2019. Dennis Wedin, Stockholms stads Bostads- och fastighetsborgarråd, var
mötesordförande. Motion lades fram för ”att årsmötet riktar en misstroendeförklaring mot
moderatpolitikerna Joakim Larsson och Anna König Jerlmyr vars total låsning av frågan om
ett Nobelbygge på Blasieholmen ledde till stor valförlust för M vid kommunalvalet 2018 i
Stockholm samt även på riksplanet och att Stockholm därför fick ett oönskat grönblått styre i
oktober 2018”. Efter ett flertal inlägg och argument, som alla yrkade avslag till motionen,
beslutade årsmötet, efter omröstning, att enhälligt avslå motionärens yrkande. Årsmötet
röstade också för att behålla årsavgiften oförändrad till 210 kr/medlem och år.
Efter årsmötet hölls ett gemensamt mingel innan Arba Kokalari och Tomas Tobé, våra EUkandidater numer EU-parlamentariker, klev upp på scenen som årsmötestalare.

Seniorverksamheten har under verksamhetsåret haft möte med partisekreterare Gunnar
Strömmer på temat ”Hur går vi vidare”. Seniorerna har också haft möte med
Europaparlamentariker Christofer Fjellner som berättade om sina 15 år i parlamentet. Vidare
hölls ett välbesökt möte med riksdagsledamot Ulrika Heindorff på temat hur vi utvecklar en
gemensam hälso- och sjukvård för seniorer. Seniorerna har också haft en Senior-dag som
ägde rum i Riksdagens andrakammarsal. Talare var Vice partiordförande Elisabeth
Svantesson, som talade om vår budget och om att återupprätta samhällskontraktet,
Riksdagsledamot Johan Forssell, som talade om trygghets- och rättsfrågor, Alice Teodorescu,
huvudsekreterare nytt idéprogram, om vikten av normer och goda värderingar,
Partiordförande Ulf Kristersson, som även han talade om att återupprätta
samhällskontraktet och göra klassresor möjliga igen, Riksdagsledamot Camilla Waltersson
Grönvall om en ny och uppdaterad cancerstrategi och stärkt livskvalitet samt MUFordförande Benjamin Dousa på temat människors frihet. Dessutom hölls ytterligare ett möte
i slutet på november med Johan Forssell om behovet av fler poliser.
Företagarrådet har också de varit aktiva under året med Filippa Reinfeldt som ny
ordförande. Lars Hjälmered, ordförande i Näringsutskottet, redogjorde vid ett möte för
moderaternas och näringslivets ändrade regler för arbetskraftsinvandring. Även rapporten
”De företagsamma – Sveriges 350 000 jobbskapare” presenterades under året. Oscar Södras
representanter har noterat att Företagarrådets möten detta år ofta skett med kort
framförhållning och därför som resultat fått en sämre uppslutning och närvaro.
Även Moderata kvinnor har bjudit in till olika aktiviteter samt sommar- och julmingel. Bland
annat var Kristina Axen Olin årsmötestalare och berättade då om vad som händer i riksdagen
sedan vi gått i opposition. Moderata kvinnor i Stockholm stad startade också sin populära
två-årsutbildning som Andrea Hedin (fd Ström) är ansvarig för. Det har konstaterats att man
behöver öka antalet kvinnliga medlemmar, vilket staden arbetar vidare med.
Sverigemötet ägde rum den 5 och 6 april i Karlstad. Föreningen representerades av
Alexandra Grimfors.
Under året har medlemmarna erbjudits många och intressanta aktiviteter så som
studiebesök och talarträffar.
Förbundsstämman ägde rum den 3 - 4 maj i Nackastrandsmässans lokaler. Alla
förbundsstämmorepresentanter deltog förutom Amelie Langby som meddelat förhinder.
Maximilian Hildeby trädde in som ersättare. Därmed hade Oscar Södra full besättning på
plats. Innan stämman hade alla Östermalmsföreningar en gemensam genomgång de 24 april
på Blasieholmen med syfte att diskutera motioner och få en samsyn. Flera motioner lades
fram från Oscar Södras medlemmar, däribland Bo Aurehl, Helena Bonnier, Johan
Harmenberg, Amelie Langby och Jan Larsén. Johan Harmenberg och Bo Aurehl lade fram två
motioner angående demokratisäkring av bidrag till organisationer och till MUCF.
Förbundsstämman biföll motionerna och beslutade att vidaresända dem till partistämman.
En motion lades också fram från Oscar Södra av Amelie Langby, tillsammans med Ulla
Hamilton från Oscar Norra, om stärkt förebyggande arbete mot organiserad brottslighet och

våldsbejakande extremism. Förbundsstämman antog motionen som sin egen och beslutade
att vidaresända den till partistämman.
Föreningens sommaravslutning hölls den 27 maj i samband med den sista Puben på Hotell
Mornington. Johan Forssell, riksdagsledamot och Moderaternas rättspolitiska talesperson
presenterade de första reflektionerna efter EU-valet. Under mötet bjöd föreningen på en
sommardrink i form av ett glas bubbel.
Styrelsen hade en gemensam avslutningsmiddag direkt efter vårens sista styrelsemöte den
12 juni.
På partistämman i Västerås, 17–20 oktober, deltog Amelie Langby, Johan Harmenberg och
Bo Aurehl som representerade de motioner som förbundsstämman beslutat att vidaresända
till partistämman. Vid partistämman bifölls Amelie Langbys motion om stärkt förebyggande
arbete mot organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism. Motionerna om
demokratisäkring av bidrag till organisationer och till MUCF behandlades. Partiledningen
hänvisade till en pågående utredning och även om motionerna stöddes i sak
rekommenderades att dessa skulle anses som besvarade vilket också blev partistämmans
beslut.
Aktivitetsåret avslutades med en gemensam julglögg tillsammans med alla
Östermalmsföreningars medlemmar den 3 december i förbundets lokaler på Blasieholmen.
Tove Lifvendahl som var gäst berättade om viktiga möten och svensk politik idag. Hon
marknadsförde också sin kokbok ”Middag med Mandela” som också fanns att köpa direkt
efter mötet.
Samma kväll hölls årets sista styrelsemöte också det på Blasieholmen. Efter mötet åt
styrelsen en gemensam middag på restaurang Glashuset.
Seniorråd
På initiativ av styrelsen etablerades 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 Oscar södra. Under verksamhetsåret har man diskuterat möjligheten att
utveckla forumet i syfte att bli en ännu mer aktiv diskussionsgrupp. Tillsammans med
styrelsen har man därför tagit beslut om att starta 3 diskussionsgrupper:
• Äldrefrågor som leds av Helena Bonnier och Yvonne Wendt
• Stadsbyggnadsfrågor som kommer att ledas av Jan Larsén
• Ideologi och Kultur som kommer att ledas av Hugo Nordenfelt
Varje grupp har som syfte att diskutera ett ämne och göra en enkel sammanfattning av
åsikter och synpunkter som kan sändas till berörda beslutsfattare inom partiet. Företrädesvis
på lokal nivå.
Seniorrådet har under 2019 bestått av Helena Bonnier (sammankallande), Hugo Nordenfelt,
Jan Larsén och Yvonne Wendt.

Pub Politique
Pub Polique är Oscar Södras populära och regelbundna mötesplats för medlemmarna. Vi
träffas varannan måndag i baren på Hotel Mornington för att under trevliga former diskutera
politik, samtala med andra engagerade moderater och lyssna till inbjudna talare som ger
perspektiv på angelägna samhällsfrågor. Puben, som redan från start etablerades som en
samlingspunkt, fortsätter idag att bidra till att Oscar Södra är en av de mest aktiva
moderatföreningarna på Östermalm. Med högt i tak och politik i fokus är träffarna en
uppskattad programaktivitet som erbjuder utbyte av idéer, argument och nya infallsvinklar.
Flera välkända talare har under året bjudits in till puben och talat utifrån teman som
utbildning, näringsliv och trygghet. Sammanlagt har 13 ordinarie pubtillfällen anordnats.
Under våren 2019 gästades föreningen bland annat av Moderaternas strategichef Per
Rosencrantz som berättade om partiets eftervalsanalys, tidigare statssekreterare Mikael
Sandström som talade om politiska idéer för framtiden och trafikregionrådet Kristoffer
Tamsons som gav en inblick i regionens prioriteringar. I samband med valet till
Europaparlament i maj gästade Gunnar Hökmark och bjöd på en spännande utblick i det
politiska landskapet i Europa. Vid våravslutningen talade Johan Forssell, rättspolitisk
talesperson, på temat trygghet.
Under hösten har vi bland annat lyft företagarfrågor med besök av både Svenskt Näringsliv
och Stockholms Handelskammare och pratat arbetsmarknadspolitik med såväl
riksdagsledamot Josefin Malmqvist som Stefan Koskinen från Almega. Östermalms
stadsdelsnämnds ordförande Andréa Hedin berättade om vad som händer i stadsdelen och
partiets utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin talade om skolan. Föreningens
julavslutning anordnades tillsammans med alla moderatföreningar på Östermalm med
Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl som särskilt inbjuden gäst.
Kampanj och valrörelse
Efter valrörelsen hösten 2018 bildade Moderaterna i Stockholms stad en arbetsgrupp för att
göra en eftervalsanalys med fokus på Stockholm. I gruppen ingick föreningens val ledare
Alexandra Grimfors. Gruppen avslutade sitt arbete under våren 2019 och ordförande i
gruppen, Cecilia Brinck, presenterade slutsatserna på Stockholmsmoderaternas
förbundsstämma under våren.
På Sverigemötet under våren 2019 lanserade partiet en ny logotyp och ett nytt material för
kampanjen med berättelser om ”En hoppfull framtid för Sverige”. Föreningen kampanjade
på Karlaplan i vårkampanjen.
I maj ägde valet till Europaparlamentet (EP) rum. Moderaterna i Stockholms stad placerade
en valstuga på Sergels Torg. Flera av föreningens medlemmar var flitiga ”kampanjare” i
valstugan och bemannade många kampanjpass. Oscar Södra valde att hålla egna kampanjer
på Karlaplan i EP-valrörelsen och många medlemmar deltog. Valrörelsen avslutades med ett
torgmöte på Karlaplan med besök av Ulf Kristersson och Arba Kokalari. Moderaterna ökade i
Europaparlamentsvalet och gick från tre mandat till fyra.

Under hösten lanserade moderaterna en höstkampanj och föreningen genomförde tre
kampanjtillfällen på Karlaplan. Året avslutades vid första advent med en kylslagen kampanj
där vi bjöd på pepparkakor.
Valorganisationen har bestått av Alexandra Grimfors (valledare) och Christina Wünsche (vice
valledare).

Våra medlemmar
Medlemskap
Antalet medlemmar per den 31 december 2019 var 179 partimedlemmar exklusive MUF,
samt 226 inklusive MUF. Detta gör oss till Östermalms näst största partiförening. Vi är
mycket glada att flera valt att bli medlemmar i föreningen under året. 85 procent av
medlemmarna har valt att förnya sitt medlemskap under 2019 vilket även är näst högst
bland Östermalmsföreningarna. Eftersom moderaterna i Stockholms stads gemensamma
mål för återvärvning är 80 procent, så vi gläds åt att vår förening har nått målet med råge.
Medlemsavgiften har i likhet med föregående år 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. Trots det arbete som lagts ner har det inte varit möjligt att nå alla. Om möjlighet
ges lämnar vi alltid meddelande på telefonsvarare eller mejl. Även de som inte valt att
förnya sitt medlemskap har blivit kontaktade. Vid flera fall har man helt enkelt glömt bort att
förnya medlemskapet vilket gjort att samtalen gett positivt resultat.
Kommunikation
Våra medlemmar har under året fortsatt fått information varannan vecka i samband med att
inbjudan till Pub Politique skickats ut där ordförande gett en nulägesrapport inom politiken.
Två nummer av Upplysningen har skickats ut – i juni och i november. 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 oscarsodramoderaterna.se där vi
kontinuerligt lägger ut referat från Pub Politque, informerat om kampanjtillfällen och andra
större aktiviteter.

Politik i vårt närområde
Stadsdelsnämnden
Under 2019 tog Moderaterna tillsammans med övriga Allianspartier och Miljöpartiet över
ledarskapet i Östermalms stadsdelsnämnd med Andrea Hedin (fd Ström) som ordförande.
Representanter från Oscar Södra har under året varit Annika Elmlund; ledamot och Amelie
Langby; ersättare.
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 vara med och lyssna på sammanträdet. Varje möte inleds med allmänhetens
frågestund då det finns möjlighet att ställa frågor om den lokala verksamheten.

Verksamhetsmål för Oscar Södra moderatförening 2019
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 Oscar 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 2019. Nedan redovisas hur dessa har uppnåtts.
Av 13 mätbara mål har 12 uppnåtts.
Medlemmar

Opinionsbildning

Minst 90 procent återvärvning
Kontakta nya medlemmar för att hälsa välkommen
till Oscar Södra och informera om vårt program
En ringkväll då samtliga medlemmar kontaktas

(85)

Skicka in minst 2 insändare till lokalmedia

(ja)

(ja)
(ja)

Kampanj

15 kampanjtillfällen där föreningen ansvarar eller deltar (ja)

Utbildning/program

Genomföra minst 10 pubtillfällen med talare
Genomföra minst 2 sociala aktiviteter

(11)
(2)

Kommunikation

Hemsidan uppdateras kontinuerligt
Uppdatera introtext
Minst 10 utskick till medlemmarna
2 utskick informationsbrev i pappersformat till alla
medlemmar som inte har mejladress angiven.
Minst 7 referat från Pub Politique ska publiceras på
hemsidan inom en vecka

(ja)
(ja)
(ja)

Kontrollerat överskott och ett godkänt årsbokslut

(ja)

Ekonomi

(ja)
(ja)

