
    

 

Norrmalmsmoderaternas verksamhetsberättelse för år 2017 
 

Styrelsen för Norrmalmsmoderaterna avger följande berättelse för verksamhetsåret 2017. 

Styrelse 

Vid årsmötet den 1 februari 2017 valdes följande medlemmar att ingå i Norrmalmsmoderaternas 

styrelse. 

 

Roll i styrelsen Namn 

Ordförande Hans Kärnlöf (nyval) 

Vice ordförande Petra Gardos (omval) 

Ledamot Linda Jonsson (nyval) 

Ledamot Bo Andersson (omval) 

Ledamot Elisabeth Hellström (omval) 

Ledamot Hanna Broberg (omval) 

Ledamot Helena Sigander (omval) 

Ledamot Jan Erik Leijon (omval) 

Ledamot Jessica Rosencrantz (omval) 

Ledamot Kristoffer Tamsons (omval) 

Ledamot Linnea Lindkvist (omval) 

Ledamot Oskar Sevefjord (omval) 

Ledamot Ulla Pehrson (omval) 

Muf-representant Emelie Johansson (utsågs av Muf) 

Övriga val 

Revisor har varit Bo Ekegren med Leif Magnusson som suppleant. 

 

Representant för Medborgarskolan har varit Marianne Irving. 

 

Valberedningen har bestått av Sophia Granswed (sammankallande), Anders Blom, Ulrica 

Schenström, och Kristina Alvendal. 

 

Föreningen hade 20 ordinarie ombud till den ordinarie förbundsstämman våren 2017.  

Styrelsens arbete 

Under 2017/2018 har styrelsen haft sex protokollförda styrelsemöten: 

 

 20 februari – Konstituerande styrelsemöte 

 27 mars – Styrelsemöte 

 10 maj – Styrelsemöte 

 21 augusti – Styrelsemöte inkl. kräftskiva 

 16 oktober – Styrelsemöte 

 22 januari 2018 – Styrelsemöte 
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Efter valförlusten hösten 2014 påbörjades politisk utveckling på flera plan inom Moderaterna, 

så också på Norrmalm. Flera ledamöter i styrelsen har varit aktiva i föreningens politiska 

arbetsgrupper, där man tillsammans med övriga medlemmar i föreningen har arbetat med 

diverse politiska frågor inom: kultur/idrott och trafik/miljö. Se utförligare information under 

arbetsgruppernas egna verksamhetsberättelser.  

 

Föreningen deltog i Moderaterna i Stockholms vårkampanj och höstkampanj. Se utförligare 

information under kampanjverksamhet.   

 

Medlemmar 

Vid det konstituerande styrelsemötet den 20 februari valdes Linnea Lindkvist till 

medlemsansvarig. 

 

Norrmalmsmoderaterna hade 534 medlemmar den 31 december 2017 vilket motsvarar en 

medlemsminskning med 31 medlemmar (7 %) från föregående år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att betala medlemsavgiften, precis som tidigare år är 

det många som väntar med att göra detta långt in på det nya året. Under våren ringde styrelsen 

upp medlemmar som ännu ej betalt sin medlemsavgift och uppmanade dem att göra det.  

 

Kampanjverksamhet 

Elisabeth Hellström omvaldes till valledare på det konstituerande mötet och är ansvarig för 

kampanjverksamheten. Till vice valledare omvaldes Helena Sigander. Bo Andersson och 

Kristoffer Tamsons ingår i kampanjgruppen tillsammans med ordförande och vice ordförande.  

 

Under perioden 1 januari – 31 december 2017 har Norrmalmsmoderaterna anordnat två större 

kampanjer i samband med förbundets vår- och höstkampanj, samt ett eget kampanjtillfälle. 

Kampanjerna innefattade flera kampanjdatum. Totalt har föreningen anordnat 10 kampanjer 

under året. 

Under vårkampanjen kampanjade vi vid 4 tillfällen (5 inplanerade men ett blev inställt eftersom 

det var söndagen efter terrorattacken och Förbundet rådde oss att ställa in).  

 

Lördag 25 mars: Stockholm Tunnelrun.  

Onsdag 29 mars: Kampanj vid S:t Eriksplan  

Söndag 2 april: Kampanj vid spegeldammen.  

Tisdag 4 april: Kampanj med förbundet, Anna Kinberg Batra och Kristoffer Tamsons.  

 
2016 2017 Medlemsutveckling 

Antal 

medlemmar 

565  534 - 31 medlemmar 

- 5 % 
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Söndag 3 september: Egen kampanj på Odenplan med bra uppslutning både från vår egen och 

andra föreningar.  

 

Under hösten deltog vi i Förbundets höstkampanj sammanlagt 5 gånger  

Måndag 16 oktober: Kampanj vid Odenplan.  

Söndag 22 oktober: Kampanj i Vasaparken.   

Torsdag 26 oktober: Kampanj på Drottninggatan före Anna Kinberg Batras medborgartal. 

Onsdag 1 november: Kampanj på Odenplan.  

Söndag 5 november: Avslutade höstkampanjen på S:t Eriksplan.  

Muf Norrmalm 

Under 2017 har Muf Norrmalm varit aktiv i både Muf:s - och i Moderaternas verksamhet, och 

ett gott samarbete har förts under året. Ordförande Emelie Johansson var adjungerad ledamot i 

partiföreningens styrelse och har deltagit vid styrelsemöten. Muf Norrmalm har anordnat 

flertalet aktiviteter och deltagit i Norrmalmsmoderaternas aktiviteter, evenemang och 

kampanjer. Muf Norrmalm har anordnat en talarkväll med Maria Abrahamsson i ämnet 

brottslighett och rättsäkerhet, samt anordnat en debatt mellan CUF och MUF angående fri 

invandring.  

I December 2017 hade MUF Norrmalm 119 medlemmar.  

Styrelse 2017:  

Ordförande: Emelie Johansson 

Vice ordförande: Cecilia Reje 

Ledamöter: David Hjalmarsson-Båtman, Eliot Moskowicz, John Backvid, Josefin Wicklund, 

Hooney Doorali 

Talarkvällar/utbildningar 

Vid det konstituerande styrelsemötet den 20 februari valdes Linda Jonsson till 

utbildningsansvarig. Norrmalmsmoderaterna har under verksamhetsåret arrangerat 4 aktiviteter. 

Vi har haft mellan 8-50 deltagare vid varje tillfälle.  

 

Det har varit svårt att skatta intresset från medlemmarna i förväg. Det märks att det är många 

aktiviteter som konkurrerar om medlemmarnas intresse, både inom partiet och utanför. En 

möjlighet är att under 2018 samarbeta med andra föreningar i innerstaden kring just utbildning 

och aktiviteter.  

 

 10 april. Gravöl – 54 år at Moderat historia på Stora Nygatan  

 14 september. Riksdagsvandring med Jessica Rosencrantz 

 8 november. Studiebesök på trafikförvaltningen  

 5 december. Julavslutning med Norrmalmsmoderaterna  
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Moderata kvinnor 

På det konstituerande mötet valdes Sally Moradi som representant och Helena Sigander som 

ersättare för Moderata kvinnor i Stockholms stad.  

Kommunikation med medlemmar 

Eftersom brevporto är en dyr utgift för föreningen använder vi aktivt vår hemsida, Facebook 

samt mailutskick. Under året har mycket av fokus legat på bytet av plattform för hemsidan, 

under december månad blev arbetet klart och den nya hemsidan är numera tillgänglig.  

Norrmalmsmoderaternas Facebookgrupp har sjunkit något från 674 till 662 medlemmar under 

året. Mycket av vår kommunikation sköts via den. Tappet av följare har primärt skett under 

inledningen av 2017 (januari – mars) då vi tappade 5 följare samt under höst (september – 

december) då vi tappat ytterligare 5 följare. Om detta hänger samman med de rikspolitiska 

händelserna vid dessa tidpunkter är svårt att avgöra, men det är hög sannolikhet.  

Avseende vilka som följer norrmalmsmoderaterna så kan det sägas att det är 60 % män och 40 

% kvinnor. Det största följarsegmentet för män är mellan 25-34 år (18%), vilket korrelerar med 

det största följarsegmentet för kvinnor vilket också är mellan 25-34 år (10%). Det segment som 

vi har minst följare inom är samma för både män och kvinnor, vilket är 55-64 år (män 6 %, 

kvinnor 5 %, totalt 11 procent konsoliderat). 

Hemsidan sköts av Oskar Sevefjord medan facebooksidan sköts av Elisabeth Hellström i nära 

samarbete med hemsidesansvarig. Hemsidans trafik är svår att analysera då vi bytt till en ny 

plattform och den gamla är avslutad. Den nya hemsidans har inte funnits tillräckligt länge för att 

datan ska ge någon högre validitet.  

Under året har möjligheterna till tidningsannonser kontra facebookannonser undersökts. Det kan 

konstateras att traditionell media med papperstidning är mer kostsam i förhållande till de sociala 

medierna. En slutsats är att vi kommer använda mer sociala medier under valåret. 

Kampanjförslag utarbetas för närvarande. Ingången har varit att anknyta lokala perspektiv till de 

nationella frågorna som kommer drivas under valåret. 

Målsättningen har under året vara att ha ett inlägg i veckan på hem- och facebooksidan, det har 

dock inte uppnåtts till fullo vilket således blir ett utvecklingsområde inför kommande år. Vi har 

lyckats bättre på facebook än på hemsidan, det beror till stor del på enkelheten att göra nya 

inlägg på facebook i förhållande till hemsidan. 

 

Alla styrelsemedlemmars har sidor på hemsidan, vilka uppdateras med ny information löpande. 

 

Pressklipp under året: 

 Sophia Granswed - ”Ilska mot Mogert efter avslöjande om Medborgarhuset”, 

StockholmDirekt, 171123.   

 Petra Gardos EK – ”Lugnt möte om nytt boende för nyanlända i Vasastan”. 

StockholmDirekt, 170309. 

 

Norrmalmsmoderaternas Kristoffer Tamsons samt Jessica Rosencrantz har löpande under året 

förekommit i flera artiklar då de är drivande inom sina respektive sakområden. Deras nationella 
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plattform ger självfallet norrmalmsmoderaterna extra uppmärksamhet från väljare vid 

norrmalmsmoderaternas olika evenemang. 

Ekonomi 

 

Föreningens ekonomi är god. Inkomsterna härrör dels genom bidrag från Stockholmsförbundet 

och grundas på de fullbetalande 310 medlemmar föreningen hade vid årets slut. Dels härrör 

inkomsterna från deltagaravgifter vid olika föreningsarrangemang. I den bifogade 

årsredovisningen framgår hur kostnader och intäkter fördelar sig. Tillgångarna består av en 

fordran på Stockholmsförbundet som förvaltar våra pengar men vi har också ett tillgodohavande 

hos Swedbank. På bankkontot har placerats medel från handkassan. Då en handkassa är 

svårhanterlig har för närvarande den till fullo placerats på bankkontot och utlägg betalas genom 

banken. Kostnaderna är huvudsakligen hänförliga till föreningsarrangemang 

Politiskt utvecklingsarbete 

Syftet med det politiska utvecklingsarbetet har varit att komma med politiska förslag till 

Moderaterna i Stockholm och på nationell nivå.  

 

Under året har två arbetsgrupper bedrivit verksamhet för Norrmalmsmoderaternas politiska 

utvecklingsarbete: miljögruppen och kulturgruppen. 
 

Verksamhetsberättelse - Miljögruppen 2017  
Arbetsgruppen för miljö leds av Ulla Pehrson.  

Miljögruppen har under Norrmalmsstyrelsen funnits i 10 år  och tidigare under  Adolf Fredriks 

styrelse i ca 5 år.  Miljögruppen består av 9 mycket kunniga personer. En har slutat under året. 

Vi har lagt ned ett stort arbete, på att skriva mellan 2-5 motioner per år till förbundsstämman i 

Stockholm, samt några motioner till den Moderata partistämman under åren. Vi har därutöver 

svarat på några enstaka remisser dels om sop- och avfallshanteringen i Stockholm och dels från 

partiet som tex den om ”Säkerhet i en orolig värld ”där vi påtalade vikten av att förbereda sig 

för eventuella konflikter som kan uppstå vid förändrade klimatförhållanden  genom att framtida 

flyktingströmmar  kommer att gå från varmare breddgrader där det blir svårare att överleva och 

bo till våra nordiska länder. 

Vi har skrivit fem motioner till förbundsstämman Stockholm 2017:                                                

1. Stockholm bör på sikt utvecklas till en långsiktigt hållbar huvudstad                                                                                           

2. Bygg inte brutalmodernistiska byggnader i gamla bevarade miljöer                                                                                            

3. Vi behöver en hållbar avfallshantering i Stockholm                                                                                                                      

4. Kartlägg riskområden olämpliga för bebyggelse och infrastruktur                                                                                                             

5. Liberal demokrati i en orolig tid ( Christer Colliander) 

Vi har under året lagt ner stort arbete på att få M-ledningen i Stockholm att ta till sig delar av 

vårt stora Miljödokument (Trafik och Miljö på 12 sidor).Vi tycks ha lyckats eftersom 

Stockholms Moderata skuggbudget för 2018 innehåller många avsnitt som pekar på vikten av 

god miljö. 

Vi beslutade på sista sammanträdet under hösten med miljögruppen                                                                                

att bombardera media med insändare,                                                                                                                                                      

att skaffa fler medlemmar i olika åldrar,                                                                                                                                                              
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att kontakta Gunnar Strömmer och berätta om vårt miljöprogram och peka på vikten av att 

miljöfrågorna måste ingå i Moderaternas program inför nästa val  

Glädjande har i dagarna en mycket bra artikel skrivits av partiets miljöpolitiska talesman Maria 

Malmer Stenegard och partiets trafikpolitiska talesman Jessika Rosencrantz. Klimatarbetet 

kräver mer effektivitet än vad regeringen visar prov på. Just nu pågår det ett stort arbete inom 

vårt parti med att förnya vår klimat- och miljöpolitik. 

Miljögruppen: Christer Colliander(har slutat under året). Elisabeth Collijn, Anne-Marie Engzell, 

Lise-Lott Fylking, Göran Lundquist, Ulla Molin, Ulla Pehrson, Ewa Schenström, Helena 

Sigander 

Verksamhetsberättelse – Kultur 2017  
Arbetsgruppen för kultur leds av Helena Sigander. 

Verksamhetsåret 2017 blev sparsmakat. Under våren blev det information till medlemmarna om 

invigningar av offentlig konst beslutad av Stockholm Konst. På grund av personlig skäl kom 

aktiviteterna att avstanna. Arbetsgruppen ska dock återuppta verksamheten under våren 2018. 
 

Medlemmar med uppdrag 

Nedan följer en sammanställning över de medlemmar som sitter i riksdagen, 

kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt stadens nämnder och valda nämndemän. 

Sveriges riksdag 2014-2018 

Jessica Rosencrantz 

Stockholms kommunfullmäktige 2014-2018 

Anna König Jerlmyr (oppositionsborgarråd) 

Sophia Granswed (ledamot) 

Mikael Lind (ledamot) 

Alexandra Östback (ersättare) 

Ulrica Schenström (ersättare) 

Stockholms läns landsting 2014-2018 

Kristoffer Tamsons (Trafiklandstingsråd) 

Hanna Broberg (ledamot) 

Norrmalms stadsdelsnämnd 2015 

Petra Gardos (vice ordförande) 

Mikael Lind (ledamot) 

Bo Andersson (ledamot) 

Marianne Irving (ledamot) 

Gunilla Svensson Pilefors (ledamot) 

Linnea Lindkvist (ersättare) 

Fritz Lennaard (ersättare) 

Catharina Henriksson (ersättare) 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

Mikael Lind (ledamot) 

Ulrika Schenström (ersättare) 
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Exploateringsnämnden 

Alexandra Östback (ledamot) 

 

Trafiknämnden 

Jan-Erik Leijon (ersättare) 

 

Fastighetsnämnden 

Elisabeth Hellström (ersättare) 

 

Äldrenämnden 

Alexandra Östback (ledamot) 

 

Kulturnämnden 

Sophia Granswed (ledamot) 

Hanna Werner (ersättare) 

 

Konstrådet 

Helena Sigander (ersättare) 

 

Idrottsnämnden 

Sophia Granswed (ledamot) 

Nämndemän 2017 

Stockholms Tingsrätt Svea Hovrätt Förvaltningsrätten 

Elisabeth Hellström Anders Thuresson Åsa Fallqvist 

Bo Andersson  Jan-Erik Leijon 

Maria Franquelli Cabrera  Lena Olsson 

Charlie Hahne  Stefan Göstasson 

Marianne Irving  Bengt Säberg 

Jeanette Danielsson  Anna Rutland 

Helena Sigander   

Anna Brandell   

Jennifer Loyal   

Gunilla Dahlberg-Petri   

Elsa Viberg   

Ritta Pettersson   

Ulla Molin   

Christer Domeij   

Anne Grönvall   

Anna Nyström   

Gunilla Svensson Pilefors   

Marianne Timoleon   

 

Slutord 

Sverige är fantastiskt på många sätt, men flera saker går åt fel håll. Under 2017 skakades 

Stockholm av terrordådet på Drottninggatan och i flera förorter sprider gängkriminalitet ut sig. I 



8 

 

en tid då skolresultaten sjunker och vårdköerna på många håll i landet ökar ägnar den röd-gröna 

regeringen sin tid åt att fundera över hur man på bästa sätt kan omöjliggöra för väl fungerande 

privata företag att verka inom välfärdssektorn. 

Men det går att vända utvecklingen. Det viktigaste som hände oss moderater 2017 var Ulf 

Kristerssons tillträde som ny partiledare. Ulf pekade på ett föredömligt sätt ut riktningen för 

Moderaterna i sitt tal vid arbetsstämman i Örebro den 14 oktober. Det finns en hoppfull 

framtid för Sverige. Det kräver dock att vi tar vår tids problem på allvar och presenterar 

förslag till lösningar. Vi ska sätta fokus på områden som integration, företagande, jobb, 

trygghet, skola, sjukvård och politik för äldre. 

2018 är året då vi ska ta tillbaka makten i såväl Sverige som Stockholm. Men då måste vi göra 

som Ulf säger: Anstränga oss hårt och jobba tillsammans. Ända in i kaklet!  

 

Stockholm den 9 februari 2018 

Hans Kärnlöf (ordförande) 

Petra Gardos (vice ordförande) 

Oskar Sevefjord (ledamot) 

Bo Andersson (ledamot) 

Elisabeth Hellström (ledamot) 

Hanna Broberg (ledamot) 

Helena Sigander (ledamot) 

Jan-Erik Leijon (ledamot) 

Jessica Rosencrantz (ledamot) 

Kristoffer Tamsons (ledamot) 

Linnea Lindkvist (ledamot) 

Ulla M. Pehrson (ledamot) 

Emelie Johansson (Muf-representant) 

 


