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Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra avger härmed följande berättelse för det 
trettioandra verksamhetsåret, 2020-01-01 – 2020-12-31. 
 
Organisation 
Styrelsen 
Vid årsmötet den 11 februari 2020 valdes följande styrelse för föreningen: 
 
Ordförande:  Annika Elmlund 
Vice ordförande: Alexandra Grimfors  
Ledamöter:  Amelie Langby 

Isabella Hökmark 
Jan Larsén 
Johan Harmenberg 

  Mattias Östholm 
  Reza Parsa 
  Maximilian Hildbeby (MUF) 
 
Inom styrelsen har följande särskilda ansvarsområden utdelats: 
 
Annika Elmlund Program och utbildning samt huvudansvarig representant för M-

kvinnor 
Alexandra Grimfors Program och utbildningsansvarig/politiskt utvecklingsarbete 
Amelie Langby Ansvarig informationsverksamhet inklusive webb och sociala 
  medier. Representant Företagarrådet. 
Isabella Hökmark Val- och kampanjansvarig  
Jan Larsén  Politisk utvecklingsansvarig och representant Företagarrådet.  
Johan Harmenberg Kassör 
Mattias Östholm Sekreterare 
Maximilian Hildeby Val- och kampanj  
Resa Parza Medlemsansvarig 
 
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
Föreningens medlemsantal (exklusive MUF) uppgick den 31 december 2020 till 164. 
 
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. 
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Föreningens representation i andra organ 
Förbundsstämmorepresentanter 
Ombud   Ersättare 
Annika Elmlund  Ulf Bourker Jacobsson 
Alexandra Grimfors  Christina Wünsche 
Amelie Langby   Winston Håkansson 
Jan Larsén   Pia Helleday 
Johan Harmenberg  Helena Bonnier 
Mattia Östlund  Göta Glemme 
Isabella Hökmark  John Myhrman  
Reza Parsa   Yvonne Wendt 
Louise Stenberg (MUF)  Hugo Nordenfelt 
Maximilian Hildeby (MUF)  Leo Vass (MUF) 
    
Ombud i Studieförbundet Medborgarskolan 
Johan Harmenberg (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 (ordförande) 
 
Jury för årligt  
bemötandepris Pia Helleday (ledamot) 
 
Regionstyrelsens 
Samverkansråd Pia Helleday (ersättare) 
 
Exploateringsnämnden Annika Elmlund (ledamot) 
 
Fastighetsnämnden  John Myhrman (ersättare) 
 
Kommunfullmäktige Annika Elmlund (ersättare) 
 
Miljö- och hälsoskydds- 
nämnden  Alexandra Grimfors (ledamot) 
  Amelie Langby (ledamot) 
 
Stockholm Exergi AB Alexandra Grimfors (ledamot) 
 
Stiftelsen Äldrecentrum Helena Bonnier (ledamot) 
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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 Annika Elmlund (ledamot) 
  Amelie Langby (ersättare) 
 
Sociala delegationen Annika Elmlund (ordförande) 
 
Stadsdelsnämndens 
Pensionärsråd SPR Yvonne Wendt (ordf.) 
 
Studieförbundet  
Medborgarskolan 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. Vi 
har också vår egen träffpunkt Pub Politique på Mornington hotell där vi varannan måndag 
bjudit in en gäst med syfte att informera och diskutera vår politik men också för 
omvärldsbevakning. Träffarna ger också våra medlemmar möjlighet att framföra synpunkter 
till centralt placerade politiker. Till följd av coronapandemin och med hänsyn till de allmänna 
råden fattade vi i mars månad beslut att ställa in Pub Politique. I och med den fortsatta 
smittspridningen i samhället kom det beslutet att förlängas. 
 
Även förbundet, som normalt erbjuder flera utbildningar, ställde in samtliga fysiska 
utbildningar under våren. Under året blev antalet aktiviteter därmed begränsat, även om 
man snabbt ställde om till att göra digitala livesändningar. 
 
Trots pandemin och när det gavs möjlighet genomfördes följande aktiviteter under året. 
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Årsmötet hölls på Östermalmsskolan den 11 februari 2020. Hugo Nordenfeldt var 
mötesordförande. Årsmötet röstade för att behålla årsavgiften oförändrad till 210 
kr/medlem och år. 
 
Efter årsmötet, vars gemensamma program arrangerades av Oscar Norra, hölls ett mingel. 
Därefter intog Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad, scenen som 
årsmötestalare. 
 
Seniorverksamheten har under verksamhetsåret haft möte med Pål Jonson, försvarspolitisk 
talesperson och ordförande i försvarsutskottet, och Elisabeth Nilsson, ordförande i Allmänna 
Försvarsföreningen och tidigare landshövding på temat ”Hur återuppbygger vi vår civila 
beredskap?”.  
  
Företagarrådet i Stockholm har under året bjudit in till ett par aktiviteter. Bland annat hölls 
den 4 oktober en digital företagardag och den 11 november en digital inspirationskväll om 
motionsskrivande. På grund av pandemin har antalet aktiviteter, liksom på andra områden, 
dock varit begränsat. Styrelsens representanter i länets företagsråd har bevakat och närvarat 
på de aktiviteter som varit. 
 
Moderatkvinnorna har med sin nya ordförande Josefin Malmqvist varit mycket aktiva under 
året och bjudit in till olika aktiviteter och seminarier främst digitalt. Bland annat 
arrangerades flera seminarium om företagande. Riksdagsledamot Louise Meijer talade på 
temat ”Hur vi ökar kvinnors trygghet” och Anna Af Sillén om hur fler utrikes födda kvinnor 
ska komma i jobb. Flera samtal om coronapandemin och dess effekter på vårt samhälle har 
hållits, till exempel ett där Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande och Camilla 
Waltersson Grönvall, Moderaternas socialpolitiska talesperson svarade på frågor. Elisabeth 
Svantesson har också talat på temat ”Den ekonomiska politik Sverige behöver”. 
 
Sverigemötet som skulle ha ägt rum i Örebro i mars hölls istället som ett digitalt möte med 
stort fokus på Covid-19. Annika Elmlund deltog i mötet från föreningen. Irene Svenonius, 
Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson talade liksom Gunnar Strömmer. Frågor så som hur 
corona kommer att påverka samhällets ekonomi och hur viktigt det är med tydlig 
kommunikation var frågor som avhandlades. Men också̊ om tiden efter corona och hur 
viktigt det är att vi tar tag i samhällsproblemen nu. 
 
Seniorråd 
I slutet på förra verksamhetsåret (2019) planerades ett nytt forum i form av tre olika 
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. Forumet har med anledning av pandemin lagts på is under 2020 men har för 
avsikt att kicka igång så fort tillfälle ges.  
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Pub Politique 
Pub Polique är Oscar Södras populära och regelbundna mötesplats för medlemmarna. Vi 
träffas varannan måndag i baren på Hotell 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. 
 
Innan pandemin slog till med full kraft genomfördes två pubkvällar. I januari förlades en pub-
kväll till förbundets lokaler på Blasieholmen tillsammans med de andra moderatföreningarna 
på Östermalm. Skribenten och företagaren Rebecca Weidmo Uvell talade på tema digital 
opinionsbildning. Precis i början av mars arrangerades en pubkväll med Jan Larsén som 
berättade om de nya diskussionsgrupperna (äldrefrågor, stadsbyggnad och ideologi/kultur). 
 
Under hösten genomförde vi två aktiviteter med ett mycket begränsat antal besökare. En 
aktivitet ägde rum på Blasieholmen där vi tillsammans med Benjamin Dousa och Cecilia 
Brinck diskuterade vad vi bör fokusera på inför valet 2022. Den andra ägde rum ute på 
Djurgården tillsammans med Joakim Larsson och Mikael Söderlund kring 
stadsbyggnadsfrågor. Föreningens medlemmar är mycket intresserade av 
stadsbyggnadsfrågor och medlemmar har framfört synpunkter på Moderaternas agerande i 
en rad projekt där Gröna Lunds utbyggnad, påbyggnader av befintliga hus och kommande 
utbyggnad av  Frihamnen/Loudden har rönt stort intresse. Styrelsen fortsätter att bevaka 
dessa frågor. 
 
Kampanj och valrörelse 
För ett år sedan tillsattes en mycket kvalificerad arbetsgrupp inom Moderaterna, ledd av 
tidigare Europaparlamentariker Christofer Fjellner med uppgiften att ta fram et nytt 
idéprogram för 20-talet. Många kloka människor deltog i processen, däribland Alice 
Teodorescu Måwe och Fredrik Johansson som har varit huvudsekreterare. I början på 
november presenterades det nya idéprogrammet Frihet och ansvar. Det handlar om att få 
bestämma själv, att ha möjligheten att gå sin egen väg, älska vem man vill och vara den man 
vill. Men också om länders frihet, internationellt samarbete och fri företagsamhet. Att bära 
ansvar för sina egna handlingar och inte skylla allt på samhället.  
 
En höstkampanj på temat 100 idéer genomfördes i slutet av september och början på 
oktober. Under coronasäkrade former delade Oscar Södra ut flygblad vid ett tillfälle i 
september månad på Karlaplan. 
 
Ansvariga för kampanjverksamheten har under året varit Isabella Hökmark och Maximilian 
Hildeby.  
 
Livesändningar har hållits av förbundet med bland annat Parisa Liljestrand om integration, 
Josefin Malmqvist om arbetslinjen samt med Maria Stockhaus om trafikpolitik.  
 
Ulf Kristersson höll sitt årliga jultal den 14 december som direktsändes via Facebook. 
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Moderaterna i Stockholms stad anordnade en digital julkonferens den 17 december med 
Joakim Larsson och Kjell Jansson som värdar. Här gjordes tillbakablickar från året som gått, 
opinionsläget och vägen framåt 2021. 
 
MUF Östermalm skapade outtröttligt ett nytt quiz varje dag under hela året för sina följare 
på Instagram. 
 
Våra medlemmar 
Medlemskap 
Antalet medlemmar per den 31 december 2020 var 164 partimedlemmar exklusive MUF 
(197 inklusive MUF). 87 procent av medlemmarna har valt att förnya sitt medlemskap under 
2020, vilket är näst högst bland Östermalmsföreningarna. Moderaterna i Stockholms stads 
gemensamma mål för återvärvning är 85 procent och vi gläds åt att vår förening har nått 
målet. Medlemsavgiften har i likhet med föregående år varit 210 kronor.  
 
Medlemsvård 
Eftersom det varit svårt att genomföra kampanjer utomhus och träffa våra väljare fysiskt har 
vi i styrelsen fått tänka annorlunda. Istället för att ge oss ut på gator och torg tog vi initiativet 
att ringa våra medlemmar. Dels för att berätta om vad föreningen erbjuder samt sondera 
intresse för att aktivera sig. Flera av de vi pratade med var glada för samtalet och det blev en 
hel del intressanta diskussioner. Det visade sig inte möjligt att nå alla. Om möjlighet gavs 
lämnade vi alltid meddelande på telefonsvarare eller mejl. Även de som inte valt att förnya 
sitt medlemskap har blivit kontaktade. Det resulterade i ett fint återvärvningsresultat 
eftersom flera helt enkelt glömt bort att förnya medlemskapet och med denna påminnelse 
enkelt kunde betala in avgiften.  
 
Kommunikation 
Våra medlemmar har under året fått information veckovis om vad som händer i staden samt 
regionen. Två ordförandebrev skickades ut, ett i juni och ett 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 via hemsidan 
oscarsodramoderaterna.se där vi lägger ut referat från medlemsträffar, informerar om 
kampanjtillfällen och andra aktiviteter. Antalet medlemsträffar har med anledning av corona 
varit begränsade. 
 
Politik i vårt närområde 
Stadsdelsnämnden 
Moderaterna sitter tillsammans med övriga allianspartier och Miljöpartiet i majoritet i 
Östermalms stadsdelsnämnd. Andrea Hedin är ordförande. Annika Elmlund (ledamot) och 
Amelie Langby (ersättare) från Oscar Södra är förtroendevalda i nämnden. 
 
Nämnden ansvarar bland annat för kommunal förskoleverksamhet, sociala frågor, 
parkskötsel och vård- och omsorgsboenden. Dessutom är nämnden remissinstans när lokala 
perspektiv efterfrågas, exempelvis i byggfrågor. 
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Stadsdelsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden, då allmänheten normalt 
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. Under året har flera av nämndens sammanträden genomförts digitalt 
och/eller med begränsat antal deltagare. 
 
Pandemin har av förklarliga skäl också påverkat arbetet i stadsdelen. Förvaltningen har inte 
minst lagt mycket kraft på äldreomsorgen. Några andra exempel på vad nämnden haft uppe 
under året är nedan. 
 
Under 2019 bestämdes att Dianagården i Hjorthagen under en begränsad tid skulle 
användas som genomgångsboende för nyanlända eftersom Arbetsmiljöverket hade 
underkänt lokalerna att inte längre lämpa sig för äldreboende. Under 2020 bestämdes att 
lokalerna ska byggas om till seniorboende för 65-plussare, något som vi i Moderaterna drivit 
på. Det kommer att bli 61 lägenheter som blir inflyttningsklara under 2022. 
 
Vi har också lagt stort fokus på att rusta upp stadsdelens parker. Till exempel fick 
Karlavägens mittstråk nytt grus och gräsytor, Balders Hage nya gångvägar och sittplatser och 
Tessinparken och Gustaf Adolfsparken nya planeringar. Även Floras kulle har fått en ny 
beläggning på gångvägarna. 
 
Ett nytt initiativ har tagits där politik och näringsliv samarbetar – tillsammans med 
Humlegårdens Fastigheter som delfinansiär har Östermalms stadsdelsförvaltning inlett ett 
projekt under året för att rusta upp parkens stora perennplantering samtidigt som man 
klimat anpassar parken med dagvattenfördröjande åtgärder. 
 
Stort fokus har även lagts på trygghetsfrågorna. Särskilda initiativ kring hur Östermalm kan 
bli tryggare har bland annat tagits efter sprängningen på Gyllenstiernsgatan i början av 2020. 
 
Verksamhetsmål för Oscar Södra moderatförening 2020 
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 
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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 höga mål även för året 2020. Vi var medvetna om Covid-19 men anade 
inte hur långvarig pandemin skulle bli och vilken inverkan den skulle få när detta beslut togs. 
Nedan redovisas hur målen har uppnåtts.  Av 13 mätbara mål har 11 uppnåtts. 
 
Medlemmar  Minst 85 procent åter värvning (i linje med  

förbundets mål)   (87) 
  Kontakta nya medlemmar för att hälsa välkommen 

till Oscar Södra och informera om vårt program (ja) 
  En ringkväll då samtliga medlemmar kontaktas (ja) 
 
Opinionsbildning Skicka in minst 2 insändare till lokalmedia (ja) 
 
Kampanj  15 kampanjtillfällen där föreningen ansvarar eller  

deltar     (nej) 
   
 
Utbildning/program Genomföra minst 10 pubtillfällen med talare       (2) 
  Genomföra minst 2 sociala aktiviteter   (ja) 
   
Kommunikation Hemsidan uppdateras kontinuerligt   (ja) 
  Information om aktiviteter delas i Östermalms- 

Moderaternas Facebookgrupp   (ja)
 Minst 10 digitala informationsutskick till  

medlemmarna    (ja) 
  2 utskick av medlemsbrev i pappersformat till alla 
  medlemmar som inte har mejladress angiven.  (ja) 
  Skapa livesändning på sociala medier och för webb      (ja) 
   
Ekonomi  Kontrollerat överskott och ett godkänt årsbokslut  (ja)
     


