Verksamhetsberättelse Sofiamoderaterna 2021
Sammanfattningsvis har föreningen trots pandemin kunnat genomföra mer
verksamhet än under 2020. Detta trots svårigheterna att ställa om en verksamhet
som till stor del bygger på fysiska möten. Förberedelserna inför valrörelsen är i gång
och kandidaterna har utsetts av nomineringsstämmorna.
Årsmötet 2021
På grund av pandemin hölls årsmötet 2021 i digital form via programmet Zoom.
Föreningarna i krets 1 hade en gemensam del där vi tillsammans lyssnade på
Benjamin Dousa som berättade om politikutvecklingsarbetet som sker inom
Moderaterna i Stockholms stad. Därefter genomförde respektive förening
beslutsdelen av sina årsmöten på egen hand. Den nyvalda styrelsen tackade för
förtroendet och för genomförda insatser av Erik Blom, Charlotte Nilsson och Lennart
Pilarp som inte kandiderade för omval.
Förändringar och inställd verksamhet på grund av coronapandemin
Under pandemin har det till stora delar varit olämpligt, och av myndigheter och
partiet nationellt förbjudet, att anordna aktiveter på de sätt vi är vana vid. Talarkvällar
och aktiviteter så som Sverigemötet är utöver bra tillfällen för att lära sig mer och
höra om nya idéer också möjligheter till nätverkande och mingel. Denna del av
verksamheten har under pandemin av förklarliga skäl minskat kraftigt i omfattning.
Verksamheten i föreningen brukar normalt sett bestå av att anordna aktiviteter där
man träffas fysiskt och diskuterar politik samt kampanjaktiviteter med
flygbladsutdelningar.
Trots pandemin har det vid ett antal tillfällen funnits möjlighet att genomföra fysiska
aktiviteter.
Flygbladskampanj vid Barnängsbryggan
Under vårkampanjen delade vi ut flygblad i brevlådor. Då antalet brevlådor som nås
direkt från gatan är mycket begränsat inom Sofiaföreningens område använde vi oss
av två metoder för att nå fler. Dels erbjöds föreningens medlemmar att få en bunt
vykort hemkörda av kampanjledaren för att kunna dela ut i sin port. Ett tiotal
medlemmar gjorde detta vilket innebar att antalet utdelade vykort inom vårt område
kunde öka väsentligt. Styrelsen tackar för insatserna från medlemmarna som ställt
upp. Det andra sättet var att delta i utdelningskampanjer med andra föreningar, så
som med Moderaterna i Enskede-Årsta.
I början av hösten genomförde föreningen två utomhuskampanjer med
flygbladsutdelning, vid Barnängsbryggan. De gick att genomföra på ett smittsäkert
sätt genom att det var utomhus och med avstånd till andra. Genom kampanjflaggan
syntes vi ytterligare och var närvarande även för de som inte stannade och pratade
med oss.
Stämmor och konferenser

Förbundsstämman genomfördes i våras digitalt men debatt och beslut om
propositioner och motioner genomfördes i början av hösten på Clarion Sign vid Norra
Bantorget. Från föreningen deltog valda ombud.
I december hölls två nomineringsstämmor för att besluta om partiets valsedlar till
riksdag, region och kommun. Från föreningen kandiderar ett flertal personer.
I december hölls en gemensam julavslutning tillsammans med Moderaterna i
Hammarby Sjöstad. Det var en fysisk aktivitet där en hemlig gäst, som visade sig
vara riksdagskandidat Fredrik Kärrholm, berättade om vad vi kan göra för att krossa
kriminaliteten.
Deltagande i digitala aktiviteter under året
Föreningens medlemmar har inbjudits att delta i aktiviteter både på lokal, regional
och nationell nivå. Höstkampanjen handlade om ”Ordning på Sverige” och tog
förutom behovet av maktskifte upp om varför det är viktigt och vad vill göra om vi får
möjligheten att leda landet.
Stockholmsförbundet har under året ordnat ett flertal aktiviteter om politik men också
med möjlighet att diskutera och ställa frågor. Digitala stormöten med Irene
Svenonius och Kristoffer Tamsons från Regionen och Anna König Jerlmyr samt
Dennis Wedin från Stadshuset har genomförts. Även digitala utbildningar och
information inför valet 2022 har anordnats och erbjudits till föreningens medlemmar.
Utöver detta har föreningen genomfört tester med ringverktyget Callhub för att ringa
medlemmar, inför valkampanjen där väljare ska ringas. I ett mindre projekt har
föreningen kontaktat alla medlemmar vi saknar kontaktuppgifter till för att få aktuell
e-postadress och eller mobilnummer. Detta projekt kommer att behöva genomföras
årligen då vi dels har ett inflöde av nya medlemmar samt dels att vi inte kunnat nå
alla och få kontaktuppgifter tillbaka.
Styrelsens möten under året
Styrelsens möten har under pandemin i stort fått ställas om till digitala
sammanträden. Under våren hade Sverige generellt och Moderaterna specifikt
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. 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
Om pandemin var den dominerande frågan 2020 så har den fortsatta pandemin fått
sällskap av fler andra frågor under 2021. Vården, inte bara ur ett pandemiperspektiv,
har blivit viktigare liksom skolfrågan. Den viktigaste och mest diskuterade frågan
bland väljare har fortsatt varit trygghetsfrågan, ofta med koppling till integration.
Antalet mord, särskilt i gängmiljö, har ökat i Stockholmsområdet och ligger kvar på
rekordnivåer även i år. Trygghetsarbetet i Stockholms stad ökar i omfattning, liksom
regionens insatser för en tryggare kollektivtrafik utan tjuvåkare. Men trots detta är det
fler poliser och fängelseplatser som gör skillnad och där har regeringen, som äger
frågan, inte levererat. Stockholm har tvärt om färre poliser än för ett antal år sedan,

och fängelserna är överfulla. Dock inte för att för många kriminella är inlåsta utan att
antalet platser är för få.
Valåret 2022
Förberedelserna för valåret 2022 är i gång vilket för föreningen innebär allt från
beställningar av kampanjmaterial och -utrustning, till valutbildningar och
kandidatutbildningar.
I och med den kraftigt ökande smittspridningen i slutet av 2021 och i början av 2022
planerar föreningen för att kunna genomföra upptakt/kick-off och andra valaktiviteter
först efter juni månad och mer troligt tidigt i augusti precis innan valrörelsen börjar. I
annat fall får de genomföras digitalt. Föreningen har trots svårigheterna att träffas
fysiskt kunnat genomföra aktiviteter så att vi är redo att i valrörelsen bidra till omval
till stadshuset och regionen, samt till maktskifte och göra Ulf Kristersson till
statsminister. Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens medlemmar på
alla tänkbara sätt kan och vill bidra till detta.
Med hopp om valseger 2022.
Styrelsen
Genom Anders E. Karlsson, ordförande

Personer i föreningen med uppdrag under 2021
Styrelse Sofiamoderaterna
Ordförande: Anders E. Karlsson
Vice ordförande: Johan Hjelmstrand
Ledamöter: August Bergman, Kjell Grandin, Johan Hyltenstam, Sara Persson.
Ombud till förbundsstämmor och nomineringsstämmor
Anders Karlsson, Johan Hjelmstrand, Kjell Grandin, Johan Hyltenstam, Sara
Persson samt August Bergman (ersättare).
Fullmäktige
Anders E. Karlsson, ersättare
Fullmäktiggruppens valberedning
Anders E. Karlsson, representant för krets 1.
Styrelsen för Svenska Bostäder AB
Johan Hjelmstrand, ersättare
Södermalms stadsdelsnämnd
Anders E. Karlsson
Fastighetsnämnden
Anders E. Karlsson, ersättare
Nämndemän
Kjell Grandin, tingsrätten
Johan Hyltenstam, förvaltningsrätten
Anders E. Karlsson, tingsrätten
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet för Sofiaföreningen i

Moderata Samlingspartiet i

Stockholms Stad.

Undertecknad som vid Sofiaföreningens ordinarie årsmöte utsetts till revisor för

verksamhetsåret 2021, lämnar härmed följande revisionsberättelse.

Vid genomgång av föreningens protokoll och räkenskaper har jag funnit dessa i

god ordning och inte haft anledning till någon anmärkning avseende styrelsens
skötsel av föreningens angelägenheter,

Jag tillstyrker därför att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års

förvaltning.

2022-02-14

Thomas Eriksson

Valberedningens förslag till årsmötet för Moderaterna i Sofia år 2022
Sofiamoderaternas årsmöte 2021 valde undertecknad och Lennart Pilarp. Lennart har meddelat att
han avstår från att delta. Alla ledamöter i styrelsen har tackat ja till att fortsätta sina uppdrag.
Sofiamoderaterna valberedning föreslår årsmötet besluta:
Ordförande
Anders Karlsson
Vice ordförande
Johan Hjelmstrand
Övriga ledamöter
Kjell Grandin
Johan Hyltenstam
August Bergman
Sara Persson
MUF-representant utses av MUF
Revisor
Ordinarie:
Thomas Eriksson
Ersättare:
Marianne Pettersson
Ombud till förbundsstämma (i inkallelseordning)
Anders Karlsson, Johan Hjelmstrand, Kjell Gradin, August Bergman, Sara Persson, Johan
Hyltenstam.
att ge styrelsen i uppdrag att vid behov utse ytterligare ombud till förbundsstämman.
Ombud till Medborgarskolans stämma
Ordinarie:
Anders Karlsson

Ersättare:
Johan Hjelmstrand

Stockholm den 19 februari 2022

Thomas Eriksson

