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Verksamhetsberättelse 2022 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra avger härmed följande berättelse för det 
trettiotredje verksamhetsåret, 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 

Organisation 
Styrelsen 
Vid årsmötet den 10 februari 2022 valdes följande styrelse för föreningen: 
 
Ordförande:  Annika Elmlund 
Vice ordförande: Amelie Langby  
Ledamöter:  Carsten Friberg 

Johan Harmenberg 
  Maximilian Hildeby 
  Isabella Hökmark 
  Jan Larsén 
  Clarence von Rosen 
  Ingrid Hayen (MUF)* 
 
*Saga Paulmarken utsågs till ny representant för MUF den 11 september 2022. 
 
Inom styrelsen har följande särskilda ansvarsområden utdelats: 
 
Annika Elmlund Program och utbildning  
Amelie Langby Program- och utbildningsansvarig/politiskt utvecklingsarbete 
  Ansvarig representant för M-kvinnor 
Clarence von Rosen Medlemsvård och information samt ledamot Företagarrådet 
Isabella Hökmark Valledare samt huvudansvarig information inkl. webb och sociala 

medier. 
Jan Larsén  Politiskt utvecklingsansvarig och representant Företagarrådet  
 Medlemsansvarig. 
Johan Harmenberg Kassör och sekreterare  
Carsten Friberg Ansvarig Moderata Seniorer samt information 
Maximilian Hildeby Val- och kampanj samt sekreterare och information 
 
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
Föreningens medlemsantal uppgick den 31 december 2022 till 208 medlemmar inkl. MUF. 
 
Övriga föreningsuppdrag 
Föreningens revisor och revisorsersättare har under verksamhetsåret varit Hugo Nordenfelt 
och Göta Glemme. 
 
Valberedningen har bestått av Winston Håkansson (ordförande), Pia Helleday och  
Louise Stenberg. 
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Föreningens representation i andra organ 
Förbundsstämmorepresentanter 
Ombud   Ersättare 
Annika Elmlund  Hugo Nordenfelt 
Amelie Langby  Göta Glemme 
Carsten Friberg  Christina Wünsche 
Johan Harmenberg  Alexandra Grimfors 
Maximilian Hildeby (MUF)  Winston Håkansson 
Isabella Hökmark  Pia Helleday 
Jan Larsén   Bo Aurell 
Clarence von Rosen  Mattias Östholm  
Helena Bonnier  Pär Holmbäck 
Louise Stenberg (MUF)  Ingrid Hayen (MUF)   
    
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) 
 
Förbundsstyrelsen i  
Stockholms Stad Annika Elmlund (ledamot) 
 
Kommunfullmäktige Annika Elmlund (ersättare) 
  Fr om november 2022 ordinarie ledamot 
 
Miljö- och hälsoskydds- 
nämnden  Amelie Langby (ledamot)   
 
Stockholm Exergi AB Alexandra Grimfors (ledamot) 
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Stiftelsen Äldrecentrum Helena Bonnier (ledamot) 
 
Svenskt demenscentrum Helena Bonnier (ledamot) 
 
Kommunstyrelsens  
Pensionärsråd KPR Yvonne Wendt (ledamot) 
 
Revisorskollegiet i Jan Larsén (ledamot) 
Stockholms stad  
 
Revisorsgrupp 1 Jan Larsén (ledamot) 
Stockholms stad Carsten Friberg (ledamot) fr om november 
 
Revisorsgrupp 3 Jan Larsén (ledamot) 
Stockholms stad Carsten Friberg (ledamot) fr om november 
 
Östermalms   Annika Elmlund (ledamot) 
stadsdelsnämnd Amelie Langby (ersättare) 
 
Sociala delegationen Annika Elmlund (ordförande) 
 
Stadsdelsnämndens Yvonne Wendt (ordf.) 
Pensionärsråd SPR  
 
St:Erik Försäkring AB Jan Larsén (lekmannarevisor) 
 
Stockholmsmässan AB Jan Larsén (lekmannarevisor) 
 
Nämndemän i Stockholms tingsrätt: Kurt Bauersfeldt, Annika Christiansson, Carsten Friberg, 
Göta Glemme, Jan Larsén, Reza Parsa, Leo Vass, Carin Westrup, Christina Wünsche och 
Mattias Östholm. 
 
Nämndemän i Förvaltningsrätten: Eva Jacobsson, Carl-Johan von Plomgren och Mattias 
Östholm. 

 
Aktiviteter 
Program- och utbildning 
Oscar Södra har sedan flera år ett utbildnings- och programsamarbete med övriga 
moderatföreningar på Östermalm. På så vis kan medlemmarna erbjudas flera olika 
aktiviteter. Vi har vår egen träffpunkt; Pub Politique på Hotel Mornington dit vi bjuder in en 
gäst med syfte att diskutera vår politik samt bidra till nya perspektiv och omvärldsbevakning. 
Träffarna ger också våra medlemmar möjlighet att framföra synpunkter till centralt 
placerade politiker. 
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Föreningens verksamhet 2022 har till stor del kretsat kring valet (se mer om detta under 
avsnittet om kampanj och valrörelse). Inom program- och utbildningsverksamheten har flera 
aktiviteter anordnats med bäring på valet. Ett stort antal aktiviteter har genomförts i 
samarbete med övriga föreningar på Östermalm och under året i ökande utsträckning även 
tillsammans med Norrmalm. 
 
Följande aktiviteter genomfördes i föreningen under året. 
 
Årsmötet hölls på Carlssons skola den 10 februari 2022. Hugo Laigar var mötesordförande. 
Årsmötet röstade för att fastställa föreningens årsavgift till 0 kr då partistämman tagit 
beslutet att införa en nationell enhetlig medlemsavgift på 250 kronor med start 2023.  
 
Årsmötestalare var Ulf Kristersson, Moderaternas partiordförande och sedan valet Sveriges 
statsminister. Programmet var mycket uppskattat med ett stort antal frågor inför valet.  
 
Pub Politique m.m. 
Pub Polique är Oscar Södras populära mötesplats för medlemmarna. Vi träffas på 
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. Under året har det ibland varit svårt för Mornington att ta 
emot oss och ett antal aktiviteter har hållits i andra lokaler. 
 
Pål Jonson, nuvarande försvarsminister, var den som var först ut att tala på Pub Politique 
under våren. Med anledning av ett statsbesök från Finland fick han hastigt lämna återbud. 
Han ersattes av Jörgen Berglund, Moderat riksdagsledamot som sitter i försvarsutskottet. 6 
april arrangerades en välbesökt kväll på Karla Kafé i gemensam regi med Engelbrekt.  
 
Under våren hölls även flera Pub Politique-kvällar på Hotel Mornington. Den 25 april 
gästades Oscar Södra av Lars Hjälmered i egenskap av utbildningspolitisk talesperson för 
Moderaterna. Han talade om moderat skolpolitik på tema kunskap och valfrihet. 
 
Den 9 maj talade tidigare Europaparlamentariker Gunnar Hökmark. Den 23 maj var Ida 
Karlbom, kommunikationschef för Moderaterna i Stockholms stad och län, på plats på Pub 
Politique och presenterade våra viktigaste budskap inför valet.  
 
Med det nya säkerhetspolitiska läget efter Rysslands anfallskrig i Ukraina och Sveriges Nato-
ansökan stod försvar och säkerhet extra högt på agendan. I maj gästade Moderaternas 
dåvarande utrikespolitiska talesperson, riksdagsledamot Hans Wallmark, ett seminarium 
som anordnades av föreningarna tillsammans med Medborgarskolan. Temat var Sverige i en 
farlig omvärld. 
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Den 2 maj var medlemmarna i Oscar Södra inbjudna till en kväll om Östermalmstorg och 
Östermalmshallen tillsammans med Oscar Norra. Borgarrådet Dennis Wedin talade och 
svarade engagerat på frågor. 
 
Inför sommaren, den 8 juni, arrangerades ett uppskattat sommarmingel tillsammans med 
föreningarna Hedvig Eleonora, Oscar Norra, Gärdet, Engelbrekt och Norrmalm. 
 
Den 31 augusti bjöd Oscar Södra in till talarkväll med finansregionrådet Irene Svenonius för 
samtal och frågor kring Moderaternas arbete i regionen och i synnerhet med sjukvården. 
 
Den 10 november genomfördes en helkväll i förbundets lokaler på Blasieholmen med fokus 
på eftervalsanalys. Moderaternas tidigare analyschef Per Rosencrantz gav en analys av 
valresultatet till såväl riksdagen som regionen och kommunen. Diskussionen kretsade kring 
vilka lärdomar som kan dras. 
 
Den 8 december anordnades ett välbesökt och lyckat studiebesök till riksdagen som 
avslutades med glöggmingel. Riksdagsledamöterna Jessica Rosencrantz, Fredrik Kärrholm 
och Carl Nordblom tog emot och berättade bland annat om socialförsäkringar, rättspolitik 
och kulturfrågor. 
 
Förbundsstyrelsen i Stockholm har under ledning av Andrea Hedin och Annika Elmlund 
genomfört ett antal gemensamma diskussionsträffar med föreningsstyrelserna, bland annat 
inför valet. 
 
Efter pandemin har ett antal digitala aktiviteter även fortsatt anordnats. I början av året stod 
moderat miljö- och klimatpolitik i fokus för ett Zoom-möte, i samarrangemang med både 
Norrmalm och Lidingö, med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Alexandre Antonelli, 
professor i biologiskmångfald. 
 
Seniorverksamheten – Moderata Seniorer i Stockholm 
Seniorerna hade en träff med Gunnar Strömmer den 6 april som talade om vikten av Nato, 
opinionsläget, säkerhetsläget, energifrågan, ekonomin, trygghetsfrågorna, 
livsmedelsfrågorna, bostadspriserna, skolfrågan och arbetslinjen. Han talade även om att 
Kristdemokraterna är en bra allierad inte minst i äldrefrågor samt att vi självklart vill ha fler 
seniora företrädare och talespersoner. Han lyfte särskilt sjukvårdsfrågan som viktigt, 
speciellt de för äldre. 
 
Den 9–13 maj genomfördes en seniorvecka på Östermalm, anordnad av Östermalms 
stadsdelsförvaltning. Bland annat stod en frågestund med Östermalms stadsdelsnämnds 
ordförande Andrea Hedin på schemat. 
 
I september ordnades två träffar. Den första direkt före valet med trafikregionråd Kristoffer 
Tamsons och riksdagsledamot Arin Karapet på temat frihetsfrågor och att vara en stark 
motkraft till vänstern. Viktigaste frågorna för valet ansågs att bekämpa otryggheten men det 
talades också om vikten av ett starkt föräldrar ansvar. Den andra träffen var en 
eftervalsanalys med docent Örjan Hultåker.  
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En eftervalsanalys hölls också under hösten med oppositionsborgarråd Andrea Hedin där 
man pratade om Magdalenaeffekten som en av anledningarna att vi förlorade valet. Att 
många kvinnor gått från Moderaterna till Socialdemokraterna. Sist ut att tala för seniorerna 
var Benjamin Dousa i december.  
 
Företagarrådet är det nätverk för de moderater som är intresserade av företagarfrågor och 
syftet är att bidra till utvecklingen av partiets företagarpolitik. Under året har man bjudit in 
till flera aktiviteter. Två som vi minns och gärna lyfter fram är: 
 
Mingelkväll med Carl-Oskar Bohlin som talare på temat energiförsörjning och näringspolitik 
 
Den 4 oktober på företagarnas dag hölls ett event på temat fri företagsamhet modererad av 
Anna Af Sillén. I panelen satt bland andra Emma Dehmer Unevik, Marie Svensson, PM 
Nilsson med flera. 
 
Moderatkvinnorna har under året bjudit in till olika aktiviteter och seminarier. 
 
Under ett år har 20 kvinnor från olika kommuner i länet valts ut till den spetsutbildning som 
ordnas av Moderatkvinnorna i Stockholms Län. I utbildningen ingår att lära sig mer om det 
politiska hantverket och hur man skapar förtroende lokalt och digitalt. Utbildningen är 1 år. 
 
Under ledning av ordförande Josefin Malmqvist har Moderatkvinnorna gjort en turné på 
temat jämställdhet. Det har blivit många diskussioner hur vi behöver synliggöra att vi har 
färre kvinnor än män på befattningar inom partiet och hur man kan göra något åt det.  
 
Ett glöggmingel ordnades i december i partiets lokaler på Blasieholmsgatan med Karin 
Enström, partisekreterare i Moderaterna som gästtalare. 
 
Sverigemötet som hölls i Örebro den sista helgen i mars var som vanligt en spännande och 
bred tillställning kring moderat politik och hur vi kan förändra Sverige. Att vi ska vara ett land 
där det är viktigare vart man är på väg än var man kommer ifrån. Många ämnen avhandlades 
så som skatter, poliser, rättvisa, försvar, kärnkraft och förstås den valkampanj som då låg 
framför oss. Det konstaterades att det blivit dyrt att vara svensk. Något som känns än mer 
relevant i skrivande stund. 20 miljarder av hårt arbetande pengar går till bidragsfusk. Alla 
som kan ska göra rätt för sig. Därför vill Moderaterna göra en folkräkning med syfte att 
komma till rätta med fusket. Arbetslinjen ska återinföras så att det skiljer på lönen att jobba 
och för den som inte gör det. Utan trygghet ingen frihet. Det konstaterades redan i mars att 
inget annat EU land har så många skjutningar som Sverige. Mer pengar till polisen, hårdare 
straff och bort med alla straffrabatter.  Att vi moderater ska göra allt vi kan för att leda 
Sverige in i Nato. Vi behöver också rusta vårt försvar. Utan ett starkt försvar ingen 
självständighet. Vi ska också ta av Sverige den politiska tvångströja vi burit under en alltför 
lång tid; den som handlar om kärnkraften. Det fastslogs att vi har rätt politik och de 
lösningar som behövs för att komma till rätta med problemen. Att vi endast kan vinna val 
med hårt arbete. Att vi är ett lag och att vi ska göra det tillsammans. 
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Kampanj och valrörelse 
Föreningens kampanjarbete inför valet startade redan i mars med en kampanj för inträde i 
Nato. Efter det anordnade föreningen en typ av genrepsvalrörelse med Östermalms andra 
moderatföreningar. Inom ramen för det samarbetet anordnades tillsammans 29 kampanjer 
mellan april och juni, varav Oscar Södra hade huvudansvaret för 7. 
 
Under valrörelsen som startade den 13 augusti låg föreningens främsta fokus på vår valstuga 
på Karlaplan, vilken var bemannad varje dag mellan den 20 augusti och 11 september. 
Föreningen affischerade under affischeringsstarten den 14 augusti och fyllde sedan löpande 
på med affischer där sådana rivits ned. 
 
Föreningen anordnade under valrörelsen även 4 dörrknackningar. 
Föreningen har haft representanter på partiets Valfokus, Valmöten, Valstugeinvigningar, 
Valkickoffer, Val ledar- och kampanjträffar. 
 
Efter valet den 11 september har föreningen under hösten anordnat två kampanjer på 
Karlaplan.  
 

Våra medlemmar 
Medlemskap 
Antalet medlemmar per den 31 december 2022 var 208 partimedlemmar inklusive MUF. 
93 procent av medlemmarna har valt att förnya sitt medlemskap under 2022. Moderaterna i 
Stockholms stads gemensamma mål för åter värvning var 85 procent och vi gläds åt att vår 
förening har nått målet med marginal. Medlemsavgiften har i likhet med föregående år varit 
210 kronor. 
 
Medlemsvård 
Som medlem i Oscar Södra erbjuds man delta på våra många event, kampanjer och 
utbildningar och inte minst att vara med och påverka politiken. Dessutom får man tillgång till 
ett spännande nätverk och ges möjlighet att kandidera och väljas till politiska uppdrag. Den 
nya medlemmen får alltid ett samtal där medlemsansvarig hälsar välkommen till föreningen 
och där vi berättar om de möjligheter vi erbjuder. 
 
Även de som inte valt att förnya sitt medlemskap har blivit kontaktade via e-post och 
telefon. Detta resulterade i ett fint åter värvningsresultat eftersom flera helt enkelt glömt 
bort att förnya medlemskapet och med denna påminnelse enkelt kunde betala in avgiften.  
 
Kommunikation 
Medlemmarna 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. 
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Politik i vårt närområde 
Stadsdelsnämnden 
Moderaterna var tillsammans med övriga allianspartier och Miljöpartiet i majoritet i 
Östermalms stadsdelsnämnd 2018–2022. 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. 
 
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. 
 
Tryggheten på Östermalm har fortsatt att vara en högt prioriterad fråga för Moderaterna. 
Under året har stadsdelsnämnden agerat för att öka tryggheten i stadsdelen. Arbetet att 
minska stöket på Strandvägen har fortsatt. Stadsdelen har haft ett nära samarbete med 
trafikkontoret och polisen som gjort insatser på kajen. Under sommaren togs 
parkeringsplatser bort och ersattes av planteringar. En bom sattes upp så att endast 
matvaruleveranser kunde få tillgång till kajens restauranger. 
 
Under våren skedde en uppmärksammad skjutning på Karlaplan. Stadsdelen tog snabbt ett 
initiativ till samverkan mellan fastighetsägaren AMF, polisen och ungdomsverksamheten för 
att göra Karlaplan till en säkrare och tryggare plats. En rad förslag diskuterades för att 
åstadkomma förbättring. Detta uppmärksammades av vår partiledare, nu Sveriges 
stadsminister Ulf Kristerssons som gjorde ett besök tillsammans med vår rättspolitiska 
talesperson Johan Forsell, nu Sveriges handels och biståndsminister och Anna König Jerlmyr 
då Stockholms finansborgarråd. Både radio och press bevakade detta. 
 
Fortsatta satsningar har gjorts för att höja språkkunskaperna hos medarbetare inom 
äldreomsorgen och förskolan som inte har svenska som modersmål. Östermalm har som 
första stadsdel i staden anställt en egen SFI-lärare på heltid för att höja språkkompetensen. 
 
Under våra fyra år som styrande har det legat Moderaterna och alliansen varmt om hjärtat 
att göra extra satsningar när stadsdelen gjort ett överskott. Extra satsningar har gjorts inom 
äldreomsorgen, förskolan och socialpsykiatrin för att minska ensamheten under julen och 
andra högtider. Insatser har också genomförts inom såväl dagverksamheten för äldre som 
LSS-boenden och förskolorna. Det kan vara små insatser som att förgylla måltider inom 
äldreomsorgen. Dessvärre blev det inte så i år. Det nya vänsterstyret kunde inte komma 
överens vid det möte i november när detta skulle beslutas. Som om inte det räckte kom 
också ett direktiv från Stadshuset om att dra ner på el vilket resulterade i att julbelysningen 
uteblev på våra skolor och äldreboenden. 
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Verksamhetsmål för Oscar Södra moderatförening 2022 
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 höga mål även för året 2022. Nedan redovisas hur målen har uppnåtts.  
Av 12 mätbara mål har 10,5 uppnåtts. 
 
Medlemmar  Minst 95 procent åter värvning  

(förbundets mål ligger på 85)  (93) 
  Kontakta alla nya medlemmar för att hälsa väl-              
  kommen till Oscar Södra och informera om vårt  

program    (ja) 
  En ringkväll då samtliga medlemmar kontaktas (ja) 
 Att bli den största föreningen på Östermalm (nästan)  
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Opinionsbildning Skicka in minst 4 insändare till lokalmedia (4) 
 
Kampanj  Oscar södra tar huvudansvar för 4 kampanjer under                                   

hösten. Målet är att varje styrelseledamot ska vara med
 på 2 kampanjer.    (ja) 

   
Utbildning/program Genomföra minst 10 pub/talartillfällen        (ja) 
  Genomföra minst 2 sociala aktiviteter   (ja) 
   
Kommunikation Hemsidan uppdateras kontinuerligt   (ja) 
  Information om aktiviteter delas i Östermalms- 

Moderaternas Facebookgrupp   (ja)
 Minst 8 digitala informationsutskick till  

medlemmarna     (ja) 
  2 utskick av medlemsbrev i pappersformat till alla 
  medlemmar som inte har mejladress angiven.  (ja) 
   
Ekonomi  Kontrollerat överskott och ett godkänt årsbokslut  (ja)
     


