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Årsmötesinbjudan

Kallelse till årsmöte 2021

Välkommen till årsmöte med Sofia-
moderaterna 2021.
Tid: onsdag den 24 februari, klockan 18.00.  
Plats: Digitalt – via Zoom
Årsmötestalare: Benjamin Dousa. Han kommer att tala om  
politikutvecklingsarbetet i Stockholms stad.
Årsmötet inleds med anförande av Benjamin och ca kl 18.30  
börjar det formella årsmötet. 

Anmälan: Anmäl dig gärna till årsmötet genom att mejla till  
anders.karlsson@moderaterna.se senast 20 februari.
Föreningen kommer att lägga ut instruktioner för Zoom,
det digitala voteringssystemet samt handlingarna  
senast en vecka före årsmötet på www.sofiamoderaterna.se. 

Motioner: Skickas till anders.karlsson@moderaterna.se senast 10 februari.

Vill du kandidera till styrelsen?
Om du är intresserad av att kandidera till styrelsen mailar du in din intresseanmälan  
till valberedningen via thomas.eriksson@me.com senast 10 februari.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021! 

Varm välkommen!

Anders Karlsson
Ordförande Sofiamoderaterna 

Benjamin Dousa   

Sofiamoderaterna



1. Öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av årsmötets utlysning
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorns/ernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
13. Förslag från styrelsen (propositioner)
14. Inkomna övriga förslag (motioner)
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
16. Val av ordförande
17. Val av vice ordförande
18. Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
19. Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild granskningsperson av   
 rapport om lokalt partistöd i förekommande fall
20. Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val vid    
 årsmöten
21. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
22. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadga
23. Övriga ärenden
24. Avslutning

Föredragningslista



Sammanfattningsvis har år 2020 varit ett mycket annorlunda år inte bara i Sverige och  
Stockholm utan även vad gäller Sofiamoderaternas verksamhet.

Årsmötet 2020
På Södra Latin ordnade vi tillsammans med övriga föreningar i valkrets 1 våra årsmöten separat 
för att tillsammans därefter lyssna på en inbjuden talare, som i år var Rebecca Weidmo Uvell. 

Förändringar och inställd verksamhet på grund av coronapandemin
En av de sista större aktiviteterna innan verksamheterna !ck stängas ner var Stockholm Late 
Night Show med bland andra förbundsordförande Joakim Larsson och i rollen som ordförande 
för förbundets politikutveckling deltog Benjamin Dousa. Denna aktivitet skedde 5:e mars och 
vid denna tid märktes att många avstod från fysiska träffar och någon vecka senare infördes 
restriktioner i och med pandemins hastiga och stora spridning. Föreningens planerade aktiviteter 
så som talarkväll och traditionsenlig räkfrossa !ck ställas in och skjutas på framtiden. Förhop-
pningsvis kan dessa komma tillbaka under hösten 2021.

Verksamheten i föreningen brukar normalt sett bestå av att anordna aktiviteter där man träffas 
fysiskt och diskuterar politik samt "ygbladsutdelningar. I och med att dessa i nuläget inte får och 
bör genomföras blir föreningens verksamhet mindre omfattande och med en annan inriktning.

Flygbladskampanj vid Barnängsbryggan
Efter sommaren då restriktionerna lättades och smittläget var markant bättre genomförde  
föreningen en "ygbladskampanj. Den gick att genomföra på ett smittsäkert sätt genom att det 
var utomhus och med avstånd till andra. Genom kampanj"aggan syntes vi ytterligare och var 
närvarande även för de som inte stannade och pratade med oss.

Deltagande i digitala aktiviteter under året
Föreningens medlemmar har inbjudits att delta i aktiviteter både på lokal, regional och nationell 
nivå. Höstkampanjen handlade om att visa på behovet av maktskifte i Sverige och bestod dels 
av vykort att dela ut (främst i brevlådor), en site där man kunde värva bekanta till att jobba  
för maktskifte samt två stycken så kallade Maktskiftesmöten där Ulf Kristersson, Elisabeth 
Svantesson och Johan Forssell medverkade. Varför Sverige behöver maktskifte och hur vi  
moderater kan bidra till det togs upp och belystes ur olika vinklar av talarna och därefter fanns 
möjlighet till frågor, inspel och diskussion.

Representanter från föreningen deltog även i det digitala Sverigemötet samt i  
lanseringen av en idéskrift som är en del i processen att ta fram partiets nya  
idéprogram.

Verksamhetsberättelse



Verksamhetsberättelse

Stockholmsförbundet har under ordnat ett "ertal aktiviteter om politikutveckling men också om 
aktuella politiska frågor. Digitala stormöten med Irene Svenonius från Regionen och Anna König 
Jerlmyr från Stadshuset, julkonferens och digitala utbildningar har anordnats och erbjudits till 
föreningens medlemmar.

Styrelsens möten under året
Styrelsens möten har under pandemin fått ställas om till digitala sammanträden. Under våren och 
hösten hade Sverige generellt och Moderaterna speci!kt restriktioner mot hur många man bör 
träffa och på vilka sätt. Under sommaren och den tidiga hösten var det möjligt att träffas i mindre 
fysiska möten vilket skedde. Under senare delen av hösten infördes nya restriktioner där man  
exempelvis inte skulle träffa några man normalt sett inte umgås med, och i offentliga lokaler får 
man sitta max fyra personer per bord. Det har inte varit optimalt med digitala möten men  
samtidigt har verksamheten varit mindre omfattande än normalt.

Viktiga frågor i Sofias område och i staden i övrigt
Den helt dominerande frågan under 2020 har varit pandemin och hanteringen av den. För  
Stockholm, som varit hårt drabbat, hamnar lokalpolitiken i fokus främst genom hur och när man 
agerat för att på olika sätt minska smittan. Dock är det lokala och regionala helt beroende av  
nationella beslut, lagar och direktiv för att på ett bra sätt bekämpa smittan. Det kan konstateras 
att regeringens strategi har misslyckats och att grannländer som Norge, Finland och Danmark 
 lyckats mycket bättre. Äldreomsorgen och hur den är organiserad lär bli en viktig fråga även 
fortsatt men så här långt in i pandemin är slutsatsen att höga smittonivåer i samhället till sist 
också drabbar äldreboendena. Särskilt som Sverige som helhet misslyckades med testning och 
smittspårning under våren, och därmed var det svårt att skydda de äldre. Lag och ordning är trots 
pandemin fortsatt en viktig och omdiskuterad fråga, och antalet  
skjutningar och sprängningar är på rekordnivåer i år igen.

Styrelsen
Genom Anders E. Karlsson, ordförande



Personer i föreningen med uppdrag under 2020 
 
Styrelse Sofiamoderaterna 
Ordförande: Anders E. Karlsson 
Vice ordförande: Johan Hjelmstrand 
 
Ledamöter: August Bergman, Erik Blom, Kjell Grandin, Johan Hyltenstam, Charlotte 
Nilsson, Lennart Pilarp 
 
Ombud till förbundsstämmor 
Anders Karlsson, Johan Hjelmstrand, Kjell Grandin, Johan Hyltenstam, Charlotte 
Nilsson, Lennart Pilarp (ers.) 
 
 
Fullmäktige 
Anders E. Karlsson, ersättare 
 
Utbildningsnämnden 
Erik Blom, ersättare (till och med hösten 2020) 
 
Södermalms stadsdelsnämnd 
Anders E. Karlsson 
 
Fastighetsnämnden 
Anders E. Karlsson, ersättare 
 
Nämndemän 
Kjell Grandin, tingsrätten 
Johan Hyltenstam, förvaltningsrätten 
Anders E. Karlsson, tingsrätten 
Lennart Pilarp, tingsrätten 





Ekonomisk Redovisning 2020, Moderaterna – Sofiaföreningen, Stockholm 
 
 

Period 1/1-120– 31/12-20, handkassan 

Datum Text Verifikat Kassa 
Debet Kredit Handkassa 

1 jan Resultat 2019 Revisor, TE 12454            12454 
4 jan Konfresa Mod/KG 1        520           11934 
19 feb Konfresa ÅterbetKG 2 520            12454 
29 sept Beachflag/KG 3  1199           11255 
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Saldo     11 255 
 

 
Föreningsredovisning, 2020-12-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm den 31 dec 2020 
 
Johan Hyltenstam 
kassör 

   

Datum Kostnader Verksamh
etsbidrag 

Återstår 
Utskick Porto/city Bring 

Transport 2019     27952 
Årsmöteskallels
e 
 

567          27385 

 
 

   
 

  
 

      
Balans     27385 



Revision	handkassan	2020	
	
Moderata	Samlingspartiet	i	Stockholm	
	
Sofiaföreningen	Redovisning	31	dec	2020	
	
Resultaträkning	
	
Inkomster	 	 	 	 	 	 	 	
Externa	Sammankomster,		 	 	 	 	 					0:-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Summa	 	 					0:-	
	
	
	
Utgifter	 	 	 	 	 	 	 	
Interna	sammankomster,	
Inköp	av	flagga	att	användas	vid	kampanjmöten		 -1	199:-	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 				 	 		 	 	
	 	 	 	 	 	 Summa	 	 -1	199:-	
	
	
	
Balansräkning	
	
Ingående	behållning	per	20-01-01	 enl.	revision	 12	454:-	
Summa	intäkter	 	 	 	 	 											 	 											0:-	
Summa	utgifter	 	 	 	 													 	 	-1	199:-	
	
Utgående	balansräkning	per	20-12-31	 	 	 11	255:-	
	
	
Handkassa	11	255:-	
	
	
Stockholm	den	2dr	februari	2021	
	
	
Johan	Hyltenstam		 	 	 	 	 Thomas	Eriksson	
Kassör	 	 	 	 	 	 	 	 Revisor	
	



Valberedningens förslag till årsmötet för Moderaterna i Sofia år 2021

Föreningens medlemmar har i kallelsen till årsmötet uppmanats att anmäla sin kandidatur till 
valberedningen. Valberedningen har därefter per mail kontaktat de styrelseledamöter som inte 
svarat och de som tackat ja till att kandidera finns med i förslaget. Förslaget uppfyller inte stadgans 
krav på fem personer i styrelsen. Årsmötet bör därför om möjligt välja ytterligare en ledamot utöver 
valberedningens förslag.

Sofiamoderaterna valberedning föreslår årsmötet besluta:

Ordförande
Anders Karlsson, omval

Vice ordförande
Johan Hjelmstrand, omval

Övriga ledamöter
Kjell Gradin, omval
Johan Hyltenstam, omval

MUF-representant utses av MUF

Revisor
Ordinarie:
Thomas Eriksson, omval

Ersättare:  
Marianne Pettersson, omval

Ombud till förbundsstämma
Ordinarie:
Anders Karlsson (omval), Johan Hjelmstrand (omval), Kjell Gradin (omval), 
Johan Hyltenstam (omval). 

att ge styrelsen i uppdrag att vid behov utse ytterligare ombud till förbundsstämman.

Ombud till Medborgarskolans stämma

Ordinarie: Ersättare:
Anders Karlsson, omval Johan Hjelmstrand, nyval

Stockholm den 23 februari 2021

Thomas Eriksson Jonas Elamson har ej deltagit.


