
Årsmöte Sofiamoderaterna 2023

Handlingar



Datum: 15 februari
Tid: Kl. 17:30
Plats: Moderaternas förbundskansli, Blasieholmsgatan 4A

Kallelse till årsmöte 

Välkommen till Sofiamoderaternas
årsmöte 2023

Årsmötestalare är Moderaterna i Stockholms stadshus nyvalda
gruppledare tillika oppositionsborgarråd Christofer Fjellner.

Handlingarna läggs upp på sofiamoderaterna.se senast en 
vecka innan årsmötet.

Motioner skickas senast 1 februari innan årsmötet till: 
Anders.e.karlsson.ak@gmail.com

Kandidaturer till styrelsen skickas senast 1 februari till 
valberedningens sammankallande Thomas Eriksson på thomas.eriksson@me.com

Program
Sofiamoderaternas årsmöte inleds med ett gemensamt mingel med föreningarna
Katarina, Maria och Hammarby Sjöstad. Dryck och tilltugg serveras från kl. 17.30.
Christofer Fjellner talar inför alla föreningar från kl. 18.15. Separata årsmöten hålls kl.
19.00 för respektive förening.

Varmt välkommen!

Anders E Karlsson
Föreningsordförande
Sofiamoderaterna

Vänligen skicka din föranmälan till Anders.e.karlsson.ak@gmail.com senast den 8
februari så att vi kan beräkna inköp.

Christofer Fjellner



Öppnande 
Val av ordförande för årsmötet 
Val av sekreterare för årsmötet 
Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera
årsmötesprotokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Godkännande av årsmötets utlysning 
Fastställande av röstlängd 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Revisorns/ernas berättelse 
Fastställande av resultat- och balansräkning 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår 
Förslag från styrelsen (propositioner) 
Inkomna övriga förslag (motioner) 
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
Val av ordförande 
Val av vice ordförande 
Val av minst 3 ledamöter i styrelsen 
Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild granskningsperson
av rapport om lokalt partistöd i förekommande fall 
Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val vid
årsmöten 
Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare 
Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess
stadga 
Övriga ärenden 
Avslutning 
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Verksamhetsberättelse Sofiamoderaterna 2022

Inledning
Verksamheten under 2022 har präglats av förberedelser inför och genomförande av
valrörelsen. Återgången till normal verksamhet efter att pandemirestriktionerna avskaffades
möjliggjorde att väljarkontakter, valrörelse och aktiviteter inom partiet kunde genomföras på
vanligt sätt vilket naturligtvis är att föredra.

Årsmötet 2022
Mötet genomfördes digitalt på Zoom med anledning av den vid tillfället höga
smittspridningen och rådande pandemirestriktioner. Martin Borgs, kommunikationschef på
Moderaterna, berättade om det politiska läget inför valet samt vilka budskap och frågor som
var aktuella.

Valkampanjandet

Valstugan
Den traditionsenliga valstugan på Södermalm, Medborgarplatsen, var en del av
södermalmsföreningarnas gemensamma valrörelse även i detta val. Sofiamoderaterna var
ansvariga för bemanning en dag i veckan under valrörelsen, samt för öppnandet av den.
Invigningen skedde med bandklippning av borgarrådet Dennis Wedin som tillsammans med
förstakandidaterna i kretsen till stadshuset respektive regionen höll appeller om vikten av
fortsatt moderatstyre.

Affischering
Ansvarig för planering av affischering var kampanjledare Kjell Grandin. I prioriterade
områden satte föreningen upp affischer samt bevakade behovet av att ersätta med nya.
Tyvärr förekom en hel del skadegörelse. Prioriteringar var dels mängd personer som har
möjlighet att se affischerna, samt röstpotential i området i respektive område. Vid
affischeringsstarten (strax före kl 12 då polistillståndet börjar gälla) samlades medlemmar för
att snabbt få upp valaffischer på de mest attraktiva och därmed konkurrensutsatta platserna
inom föreningens verksamhetsområde. I huvudsak mötte vi Liberaler och socialdemokrater
som satte upp affischer.

Samtalskampanj och utdelning av flygblad
Under året genomfördes ett flertal kampanjaktiviteter där vi mötte väljare, bland annat vid
Barnängsbryggan och även i föreningens sydöstra hörn vid Danviksklippan.

Medan pandemirestriktionerna fortfarande gällde organiserade föreningen flygbladsutdelning
i portarna hos medlemmar som ställde upp och tog emot flygblad, som levererades direkt
hem till dem. Flygbladsutdelning genomfördes också i (de relativt få) villor och radhus som
finns inom föreningens område.

Ett nytt inslag i detta val var organiserad telefonkampanj genom appen Callhub. Den
möjliggör samtal utan manuell hantering av telefonlistor om man har en dator eller telefon
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med wifi. Föreningsmedlemmar deltog också i dörrknackning i prioriterade områden, främst
villaområden söder och väster om innerstaden.

Valresultatet
Valresultatet analyseras av en arbetsgrupp tillsatt av förbundsstyrelsen, som kommer att
presentera analysen under våren. Utan djupare analys kan det konstateras att Moderaterna i
Stockholms stad tappade kraftigt både till stadshuset och regionen. S, V och MP har nu
egen majoritet i stadshuset och bildar ett röd-röd-röd-grönt styre med socialiseringar av
privat verksamhet och omedelbara neddragningar på trygghetssatsningar. Vanliga frågor
från både medlemmar och väljare i stort är varför vi samarbetar med MP i staden, men
också om vad ett samarbete med SD i stället skulle innebära. Trafikfrågor såsom bristfällig
snöröjning, avspärrade vägar, höjda avgifter för parkering m.m. liksom ett besked i
valrörelsens slut om höjda biltullar togs emot med skepsis från väljare.

Förlusten i regionen beror visserligen på att flera styrande partier backade i valet men de de
tre moderata mandat som förlorades tappades inom Stockholms stad vilket behöver
analyseras närmare. Resultatet till inom Södermalms valdistrikt varierade men var lågt redan
2018, för att sjunka ytterligare denna gång ner till omkring 11-14%. De röster vi trots allt
vann i riksdagsvalet var ett viktigt bidrag till att kunna bilda en moderatledd regering och
avsätta den S-ledda regeringen med Magdalena Andersson som statsminister. Valresultatet
ledde även till betydligt färre uppdrag för moderater i Stockholms stad, inklusive
Sofiamoderatera.

Viktiga frågor i Sofias område och staden i övrigt
Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har varit en viktig fråga i den nationella debatten,
liksom Sveriges ansökan om att gå med i Nato. Viktigare för den inrikespolitiska debatten
har dock varit frågor om invandring, trygghet, inflationen, höga elpriser på grund av nedlagd
kärnkraft samt de höga bränslepriserna. De höjda räntorna gör att månadskostnaden ökar
kraftigt för de med belånade lägenheter så även om elräkningen för en lägenhet blir högre är
bedömningen att på Södermalm är det de höjda räntorna samt inflationen som har störst
påverkan på att hushållen fått kraftigt försämrad ekonomi. Samtidigt har räntehöjningarna
bidragit till fallande lägenhetspriser samtidigt som börsen gått ner. Det som var den förra
regeringen problem och bidrog till maktskiftet nationellt är nu den moderatledda regeringens
frågor att lösa.

Kriminaliteten och särskilt gängrelaterade mord och bombdåd präglar vintern 2022-2023 i
Stockholm. Numera sker skottlossningar ibland flera gånger samma natt och även på dagtid.
Ett lägenhetshus sprängdes i Barnängsområdet och i januari sprängdes också en
restaurang intill Nytorget. Frågor som klotter, tiggeri och avspärrade vägar som försvårar
framkomlighet med bil har och är fortsatt också aktuella. Den nya ledningen för Moderaterna
i Stadshuset med Christofer Fjellner som oppositionsborgarråd har särskilt uppmärksammat
den s-ledda majoritetens avskaffande av näst intill samtliga ordningsvakter med befarade
konsekvenser om ökad otrygghet.

Stämmor och konferenser
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Representanter från föreningen har under året deltagit i ett flertal konferenser.
Förbundsstämma sker vartannat år, förra gången 2021 och nästa gång 2023 före
sommaren.

Vårkonferensen på Cinderella kunde genomföras och där deltog tre representanter från
föreningen. Innehållet var utbildningar inför valet om strategi, retorik, politiska prioriteringar,
kommunikation med mera. Ett dygn av utbildning i moderata valfrågor och även möjligheter
att knyta kontakter med andra föreningar och deras deltagare.

Valkonvent i Örebro - Valkickoff i Norrköping
Under våren och i augusti ordnade Riksorganisationen två valkonferenser för att särskilt
presentera planeringen inför valrörelsen både vad gäller budskap och frågor men också
kring det praktiska upplägget. Valturnéer, när leveranser av material sker och de specifika
projekten gav nyttig information för det egna planerandet i föreningen och en helhetsbild
över den kommande valrörelsen.

Deltagande i digitala aktiviteter
Under året har medlemmar och aktiva kunnat delta i ett flertal digitala evenemang med
borgarråden och regionråden. Bilden är att sådana aktiviteter har sitt värde även efter
restriktionerna upphörde då man på ett effektivt sätt kan delta och höra om aktuella och
relevanta frågor, som man kanske inte haft möjlighet att delta fysiskt på.

Till sist vill vi rikta ett varm tack till alla som gjort insatser i valrörelsen och i övrigt under året.
Allt från att delta i flygbladsutdelning, dela ut valsedlar, representera föreningen genom
uppdrag till att på jobbet och bland vänner tala väl för moderaterna och vår politik gör
skillnad. Nu har vi en moderatledd regering igen och vi har påbörjat arbetet med att vinna
makten i stadshus och regionhus senast 2026.

Styrelsen
Genom Anders E. Karlsson, ordförande
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Sofiamoderaternas representanter i nämnder, styrelser samt
utsedda nämndemän

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 E. Karlsson, Johan Hjelmstrand, Kjell Grandin, Johan Hyltenstam, Sara Persson
samt August Bergman (ersättare).

Ersättare och sedan 2022 ledamot i stadsfullmäktige
Anders E. Karlsson

Svenska Bostäder AB samt Stadsholmen AB
Johan Hjelmstrand, ersättare

Fastighetsnämnden
Anders E. Karlsson, ledamot

Södermalms stadsdelsnämnd
Anders E. Karlsson, ledamot

Nämndemän
Kjell Grandin, tingsrätten
Johan Hyltenstam, förvaltningsrätten
Anders E. Karlsson, tingsrätten
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Ekonomisk Redovisning 2022, Moderaterna – Sofiaföreningen, Stockholm

Period 1/1-2022– 31/12-22, kontant handkassan
Datum Text Verifikat Kassa

Debet Kredit Handkassa
1 jan Resultat 2021 Revisor, TE 9227 9227

Hytt Moderat konf
6/5-22/KG

1 348
8879

8 juli Profilvästar 2 2923 5956
8 juli Give aways 3 1171 4785

Taxiresor/Norrköping/AK 4 371 4414
6 sept Bränslekostn

valkampanj 2022/ KG
5 1000 3414

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Saldo 3 414

Föreningsredovisning, 2022-12-31
Datum Kostnader Verksamhe

tsbidrag
Återstår

Utskick Porto/city Bring
Transport 2022 38 423
Årsmöteskallelse
Gästabudet 15|6
Sommarmingel

60
267
115

38 383
38 096
37 981

Medlemsintäkter
2021
Valfokus A
Karlsson
Kickoff 16/8
Korr valfokus
Medlemsavgifter
2022

3000
284
-2250
1240

5580 43 561

40 561
40 277
42 527
43 767

Balans 43 767

Stockholm den 31 december 2022
Johan Hyltenstam
kassör



REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet för Sofiaföreningen i Moderata SamlingspartietiStockholms Stad.

Undertecknad som vid Sofiaföreningens ordinarie årsmöte utsetts till revisor för

verksamhetsåret 2022 lämnar följande revisionsberättelse.

Vid genomgång av föreningens räkenskaper i form av handkassa med verifikat

och utdrag från föreningens kontor hos Moderaterna i Stockholm Stad har jag

funnit dessa i god ordning och inte haft anledning till någon anmärkning

avseende styrelsens skötsel.

Jag tillstyrker därför att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års

förvaltning.

Sto 2023-01-18

KIA

homas Eriksson



Valberedningens förslag - årsmöte 2023

Ordförande

Anders Karlsson

Vice ordförande

Johan Hjelmstrand

Ledamöter

Kjell Grandin

Johan Hyltenstam

August Bergman

Sara Persson

Jan Berglöw (nyval)

Revisor

Ordinarie:

Thomas Eriksson

Ombud till förbundsstämma (i inkallelseordning)

Anders Karlsson, Johan Hjelmstrand, August Bergman, Kjell Grandin, Jan Berglöw, Johan
Hyltenstam, Sara Persson.

Föreslås:

att ge styrelsen i uppdrag att vid behov justera inkallelseordningen för ersättare till
förbundsstämman


