
 

 

 

 

 

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2019 
 
Styrelsen för Moderata Samlingspartiet Kungsholmen, organisationsnummer 802488-6411, 
får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Årsmötet 2019 
Årsmötet genomfördes den 5 mars 2019 i Landstingshuset på Kungsholmen. Vid årsmötet 
deltog ett 30-tal medlemmar. 
 
Styrelsen 2019 
Vid årsmötet 2019 valdes följande styrelse: 
Ordförande:  Tina Ghasemi Liljekvist 
Vice ordförande: Lou-Ann Wejke 
Ledamöter:  Börje Häggman 
  Jonas Jeppson 
  Jimmy Svensson 

Hugo Bäckelid 
  Sofia Arkelsten 
  Yvonne Sawert 

Christer H Sjöblom 
  Edwin Erickson 
  Andreas Moilanen 

Sophie Eliasson Luttu, utsedd av MUF 
 
Övriga val 
Till revisorer valde årsmötet: 
Revisor:   Henry Samuelson 
Revisorssuppleant:  Peter Beckman 
 
Till ombud och ersättare vid förbundsstämma och nomineringsstämma valdes: 
Ombud:  Ersättare: 
Sofia Arkelsten  Staffan Olsson 
Lou-Ann Wejke Hugo Bäckelid 
Börje Häggman Anita Mofors 
Bo Lindner  Inger Koch 
Edwin Erickson Peter Beckman 
Yvonne Sawert Jonatan Skärling  
Johan Möller  Jimmy Svensson 
Andreas Moilanen Pär Wilhelmsson 
Jonas Jeppson Sophie Eliasson Luttu (MUF) 
Bibbi Madsen (MUF) Oliver Treis (MUF) 
 
 
Till valberedning valde årsmötet: 
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Johan Möller (sammankallande), Inger Koch och Anita Mofors 
 
Till ombud vid Medborgarskolans stämma valde årsmötet: 
Pär Wilhelmsson med Anita Mofors som ersättare  
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 
 
Styrelsen har fördelat ansvarsområden enligt följande. 
Sekreterare:  Christer H Sjöblom 
Kassör:  Andreas Moilanen 
Kampanjansvariga:  Hugo Bäckelid, Edwin Erickson 
Medlemsansvarig: Lou-Ann Wejke 
Sociala medier:  Sofia Arkelsten, Yvonne Sawert 
Verksamhetsbesök: Börje Häggman 
Politikutveckling/ 
Kungsholmssamtalet: Jimmy Svensson 
Utbildningsansvariga: Jonas Jeppson 
Sociala aktiviteter: Yvonne Sawert 
Repr företagarrådet: Börje Häggman, Jimmy Svensson 

Repr M-seniorer: Inger Koch, Henry Samuelsson 
Repr M-kvinnor: Lou-Ann Wejke, Yvonne Sawert 
 
Under verksamhetsåret har följande varit adjungerande till styrelsen: Beatrice Ask, riksdagen 
samt Inger Koch. 
 
Medlemmar 
Per 31 december 2019 var föreningens medlemsantal 246 (föregående år 246) varav 48 (fö-
regående år 32) genom Moderata Ungdomsförbundet MUF. 
 
Under året har, vid sidan om kampanjarbetet inför EU-valet, medlemsvärvning varit en prio-
riterad uppgift. Föreningen har välkomnat 52 nya medlemmar under året, samtidigt har 52 
tidigare medlemmar flyttat eller av annan anledning inte förnyat medlemskapet. Alla nya 
medlemmar har fått ett personligt brev från föreningens medlemsansvariga Lou-Ann Wejke. 
De som inte har mailadress har fått sms-meddelande med information och de har ombetts 
lämna sin mailadress. Alla nya medlemmar har bjudits in till ett nymedlemsmöte arrangerat 
av Stockholmsförbundet. 
 
Styrelsen kontaktar de medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap. Dels för att påminna 
men också för att ta del av viktiga synpunkter. 
 
Styrelsen lägger stor vikt vid att hålla kontakten med medlemmarna. Vi kommunicerar 
mestadels via e-mail och på sociala media, men även via brev i de fall vi inte har tillgång till 
aktuell e-post-adress. Motiverade och engagerade medlemmar är avgörande för att behålla 
och öka medlemsantalet. 
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Genom information i olika kanaler vill vi väcka intresse för våra olika aktiviteter. Vi försöker 
hela tiden finna intressanta och aktuella ämnen, med stor variation, för våra medlemskvällar 
och uppmanar medlemmarna att gärna ta med sig intresserade vänner och bekanta. Fokus 
ligger också på våra kampanjer som är vitala för att sprida vårt budskap men de ger också 
möjlighet att värva nya medlemmar. Kampanjerna ger också möjlighet att lära känna andra 
föreningsmedlemmar. 
 
Medlemsmöten och utbildningsverksamhet 
Under verksamhetsåret 2019 har Kungsholmsmoderaterna bjudit in alla medlemmar till ut-
bildningstillfällen enligt nedan. De flesta tillfällena har samarrangerats med S:t Göransmode-
raterna och Essingemoderaterna. Från föreningens sida har utbildningsansvarig Jonas Jepp-
son varit huvudansvarig för dessa arrangemang. 
  
22 jan Talarkväll med Anna König Jerlmyr, Stockholms finansborgarråd, som talade 

om den grönblåa plattformen och samarbetet i Stadshuset. 
8 mars Föreningens årsmöte som inleddes med ett anförande av Arba Kokalari, euro-

paparlamentskandidat. 
10 april Medlemsmöte med Gustav Blix, tidigare riksdagsledamot, som pratade om 

ideologi och vägen till välstånd. 
13 maj Talarkväll med Gunnar Hökmark, före detta europaparlamentariker, som ta-

lade om sina erfarenheter från Europapolitiken och vilka frågor som är viktiga 
för EU:s utveckling. 

3 sept  Talarkväll med Hans Corell, FN:s tidigare rättschef, som berättade om och 
delade med sig av sin syn på vad som händer i vår omvärld.  

16 okt Talarkväll med Sture Carlsson, VD för Kulturhuset, som berättade om Kultur-
huset, vilka förändringar som väntar och hur stadsteatern bedriver verksam-
het runt om i staden i nya former. 

21 nov  Talarkväll med Mattias Lantz, Teknologie doktor i experimentell kärnfysik och 
ordförande för analysgruppen som sammanställer och analyserar fakta kring 
kärnkraft och strålning, som talade om varför kränkraften behövs, dess roll i 
elsystemet nationellt och globalt och hur den kan bidra i klimatutmaningen. 

3 dec Kungsholmsmoderaternas traditionella julglögg i Landstingshuset. 
 
Utöver dessa utbildningstillfällen har föreningens medlemmar bjudits in till utbildning an-
ordnad av Stockholmsförbundet. Antalet deltagare och det politiska intresset har under året 
har varit mycket gott. 
 
Sociala aktiviteter och övriga medlemsaktiviteter 
Under 2019 har styrelsen tagit fram ett nytt verksamhetsområde, sociala aktiviteter, som ett 
komplement till övrig verksamhet. Medlemmar har efterfrågat tillfällen att ses under lätt-
samma former. Ansvarig från styrelsen har Yvonne Sawert varit.  
 
15 maj AW på Tap Room för att ge medlemmar och övriga intresserade en möjlighet 

att träffa styrelsen för att samtala om moderat politik och det kommande EU 
valet.  
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10 juni Våravslutning med grill tillsammans med St Göran- och Essingemoderaterna. 

21 aug Höst kick-off i Rålambshovsparken. Picknick med medlemmarna och kom-
munpolisen Peter Enell pratade om trygghetsfrågor och hur det ser ut med på 
Kungsholmen.  

 
30 nov Med en guidad visning får man uppleva Stadshuset på riktigt. Med det som 

bakgrund bjöd föreningen in till möjligheten att, tillsammans med en guide, få 
följa med in i Blå hallen där den årliga Nobelbanketten äger rum, se Gyllene 
salens 19 miljoner guldmosaiker och besöka Rådssalen där stadens kommun-
fullmäktige sammanträder.  

20 feb 2020 AW på Winjas för att ge medlemmar och övriga intresserade en möjlighet att 
träffa styrelsen för att samtala om moderat politik och aktuella politiska frå-
gor. 

 
Politkutveckling – Kungsholmssamtalet 
Efter önskemål från medlemmarna att få bli mer delaktiga i utformningen av politiken har 
styrelsen påbörjat arbetet med ett nytt koncept, Kungsholmssamtalet. Ansvarig från styrel-
sen har Jimmy Svensson varit.  Målet är att höra vad väljare, som lever och verkar på 
Kungsholmen och Essingen tycker. Vilka utmaningar möter de i sin vardag samtidigt som vi 
vill inspirera till nya lösningar. Föreningen har därför bjudit in till samtalskväll där vi genom 
diskussioner i smågrupper velat inspirera till nya tankar, idéer och lösningar. Kvällarna riktar 
sig till alla som bor och verkar på Kungsholmen och Essingen så ta gärna med vänner som 
inte är medlemmar i partiet. 
 
Samtalskvällarna inleds med en gästföreläsare som sätter in oss i ett ämne. Därefter sätter 
vi oss i runda-bordet-samtal. Vid varje tillfälle fokuserar vi på ett ämne/tema. Till samtalen 
ger vi några frågeställningar som vi vill att de ska diskutera. Kvällen avslutas sedan med att 
varje bord ger en kort sammanfattning av vad de kommit fram till. Varje bord får även utse 
en sekreterare som för anteckningar. Dessa samlar vi sedan in så vi inte missar några bra 
förslag som diskuterats. 
 
Den 12 november bjöds medlemmar in till Tap Room, Hotel Amaranten på temat 
”Hur skapar vi en säker miljö på Kungsholmen och Essingen där alla kan känna sig trygga?” 
Kvällen inleddes med att vi lyssnade till Jesper Ackinger, projektchef för Platssamverkan på 
Stockholms Stad, som kortfattat berättade om hur tryggheten ser ut idag och hur staden 
arbetar med dessa frågor.  
Konceptet sattes igång i november och styrelsen ser fram emot att fortsätta att bjuda in till 
dessa kvällar under 2020. 
 
Information och kommunikation 
Yvonne Sawert har under året ansvarat för föreningens kommunikation med gamla, nya och 
potentiella medlemmar via sociala medier och bedrivit ett aktivt arbete för att förbättra och 
modernisera såväl medlemsinformationen som föreningens externa kommunikation. De 
kommunikationskanaler föreningen använt under året, för att sända ut information om mö-
ten, utbildningar, kampanjer mm, är e-post, Facebook med sidnamnet  
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”kungsholmsmoderaterna” och en hemsida med adress www.kungsholmsmoderaterna.se. 
 
Av kostnadsskäl sker endast ett fåtal postala utskick. Därför är det viktigt att föreningen har 
tillgång till aktuella e-post-adresser till medlemmarna. Under tidigare verksamhetsår har en 
policy för e-post utarbetats, där det framhålls att föreningen behandlar medlemmarnas e-
post-adresser som konfidentiella och att våra utskick sker sparsamt. Under kommande verk-
samhetsår avser styrelsen göra en insats för att komplettera föreningens sändlistor med fler 
e-postadresser.  
 
Informationen och kommunikationen har under året haft ett fokus på att nå de målgrupper 
som föreningen i lägre utsträckning når. Utgångspunkten har varit den statistik som produ-
ceras i samband med inlägg på Facebook där det framgår att generellt nås fler kvinnor än 
män av föreningens budskap och att åldersgruppen 18 – 34 år nås i något mindre utsträck-
ning än de äldre åldersgrupperna. Föreningen har i stor utsträckning producerat bilder med 
egen layout och text för information och marknadsföring och där haft ett fokus på att nå 
även de mer svårnådda grupperna. De aktiviteter som föreningen annonserat på Facebook 
under året har haft en räckvidd på nästan 19 000 unika användare som tagit del av mark-
nadsföringen. Det inlägg som under året fick störst spridning var en guidad visning av 
stadshuset i november som nådde 1 700 användare. Under senare delen av verksamhetså-
ret har information, med relevans, delats på Facebooksidan från Moderaterna i Stock-
holmsregionens gemensamma sida, Lag08. 

Föreningens hemsida har under året fått ett uppdaterat och anpassat språk. Hemsidan 
uppdateras med samma information som föreningens Facebook sida med undantaget för 
sidan Lag08. Ytterligare sidor har tillkommit som ”Aktuellt från stadshuset” där borgarrå-
dens informationsmeddelanden publiceras. Sidan uppdateras med aktuell information varje 
vecka.  

I april bytte Moderaterna partilogga. Som en följd av bytet har föreningens Facebook och 
hemsida uppdaterats med ny logotyp och ny färgsättning.  

 
Kampanj och EU-valrörelse 
Under EU-valåret 2019 har föreningen vid ett stort antal tillfällen bedrivit kampanj och varit 
ute och träffat väljare i vår stadsdel. För organisationen av kampanjtillfällena har Hugo Bäck-
elid svarat med biträde av Edwin Erickson. 
 
Föreningen genomförde ett flertal aktiviteter under valrörelsen 5 maj – 26 maj, såsom affi-
schering, morgonkampanjer, lunchkampanjer, eftermiddagskampanjer, helgkampanjer och 
förtidsröstningskampanjer. På valdagen ansvarade föreningen för utdelning av valsedlar vid 
sammanlagt tre vallokaler. Kungsholmen var en av de föreningar som hade flest kampanjer i 
Stockholm. Det visade sig också i resultatet där Moderaterna ökade med över 3 procent i vår 
valkrets.  
 
Huvudfrågorna för Moderaterna inför EU-valet 2019 var följande: 
”Vi gör Sverige tryggare - Gränsöverskridande brottslighet kräver ökat samarbete. Den 
europeiska polisbyrån Europol ska få mer resurser och befogenheter. 
Hej då stöldligor -Den fria rörligheten ska inte gälla för kriminella. EU-medborgare som 

http://www.kungsholmsmoderaterna.se/
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begår brott i Sverige ska utvisas och nekas återinresa. 
Kärnkraft är klimatsmart - Vi vill dubbla EU:s satsningar på kärnkraft. Europa behöver mer 
klimatsmart el – i stället för smutsig kolkraft och rysk gas. 
Koll på Europas gränser- Invandringen behöver bli mer kontrollerad och förutsägbar. Den 
yttre gränsen ska stärkas. Rätten till asyl ska prövas vid EU:s yttre gräns. Sverige kan inte ta 
ett för stort ansvar för invandringen till Europa.” 
 
En framåtanda och positiv drivkraft har präglat kampanjarbetet. Föreningen har förutom 
ett intensivt kampanjande under EU-valet haft en kontinuitet på kampanjandet under hös-
ten och beslutat att under våren 2020 påbörja ett nytt tema med lönekampanj på lördagar i 
samband med den 25 varje månad. 
  
Kampanjer under EU-valrörelse 5 maj- 26 maj: 

 Söndag 5 maj – Affischeringsstart  

 Tisdag 7 maj - Morgonkampanj kl. 07.30 – 08.30, vid Rådhusets T-
baneuppgång Parmmätargatan  

 Onsdag 8 maj - Eftermiddagskampanj kl. 16.30 – 17.30, Kungsholmstorg  

 Torsdag 9 maj - Lunchkampanj kl. 12.00 – 13.00, Kungsholmstorg  

 Lördag 11 maj- Helgkampanj kl. 12.00 -14.00, Kungsholmstorg och Norr 
Mälarstrand  

 Måndag 13 maj - Morgonkampanj kl. 07.30 – 08.30, vid Rådhusets T-
baneuppgång Parmmätargatan  

 Tisdag 14 maj - Eftermiddagskampanj kl. 16.30 – 17.30, Kungsholmstorg  

 Onsdag 15 maj – AW med fokus på EU kl 18.00 på Kitchen and Table, 
Kungsholmsgatan 31 (ansvarig Yvonne Sawert) 

 Torsdag 16 maj - Lunchkampanj kl. 12.00 – 13.00, Kungsholmstorg  

 Lördag 18 maj - Helgkampanj kl. 12.00 - 14.00, Kungsholmstorg och Norr 
Mälarstrand  

 Söndag 19 maj - Helgkampanj kl. 13.00 – 15.00, Kungsholmstorg och Norr 
Mälarstrand  

 Måndag 20 maj - Morgonkampanj kl. 07.30 – 08.30, vid Rådhusets T-
baneuppgång Parmmätargatan  

 Onsdag 22 maj - Eftermiddagskampanj kl. 16.30 – 17.30, Kungsholmstorg  

 Torsdag 23 maj - Lunchkampanj kl. 12.00 – 13.00, Kungsholmstorg  

 Lördag 25 maj - Helgkampanj kl. 12.00 - 14.00, Kungsholmstorg och Norr 
Mälarstrand 

 Söndag 26 maj – valsedelsutdelning vid vallokalerna 
Höstkampanjer 2019 
Under hösten 2019 hade moderaterna en nationell höstkampanj med fokus på företagande 
och följande kampanjer hölls: 

 Fredag 4 oktober kl. 07:30-08:30, Rådhusets t-bana uppgång Bergsgatan/Södra Ag-
negatan. 

 Tisdag 8 oktober kl. 16:30-17:30 Kungsholmstorg 

 Lördag 19 oktober kl. 13.00 – 15.00, Kungsholmstorg 
Kampanjer våren 2020 fram till årsmötet 

 25 januari kl. 13.00–15.00, Västermalmsgallerian 
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 14 februari alla hjärtans dag kampanj kl. 17.00 – 18.00, Västermalmsgallerian 

 29 februari kl. 13.00–15.00, Kungsholmstorg 
 
Valda representanter för föreningen i politiska organ mm 
Under verksamhetsåret har medlemmar haft förtroendeuppdrag för och inom Moderaterna 
enligt följande. 
 
Riksdagen: 
Beatrice Ask, riksdagsledamot och ordförande i förvarsutskottet (till 31 december 2019).  
Den 1 januari 2020 tillträdde Beatrice som landshövding i Södermanland. 
 
Regionfullmäktige: 
Staffan Olsson, ledamot 
Jessica Aftén Moback, ledamot 
 
Kommunfullmäktige:  
Börje Häggman, ledamot 
Lou-Ann Wejke, ersättare 
 
Av regionfullmäktige valda som är medlemmar i föreningen: 
Staffan Olsson, Tillväxt- och regionplanenämnden (ledamot), Fastighets- och servicenämnden 
(ersättare), Locum AB (ersättare) 
Jessica Aftén Moback, Hälso- och Sjukvårdsnämnden (ersättare) 
 
Av kommunfullmäktige valda som är medlemmar i föreningen: 
Stadsdelsnämnden: 
Christer H Sjöblom, ledamot och gruppledare, sociala delegationen (ordförande) 
Lou-Ann Wejke, ledamot, sociala delegationen (ledamot) 
 
Andra nämnder och styrelser under kommunfullmäktige: 
Tina Ghasemi Liljekvist, vigselförrättare 
Lou-Ann Wejke, Stockholms Stadsteater AB (ersättare) 
Börje Häggman, Arbetsmarknadsnämnden (ersättare), Stockholm Business Region AB (ersät-
tare) 
Bo Lindner, Trafiknämnden (ersättare) 
Yvonne Sawert, Utbildningsnämnden (ersättare) 
Edwin Erickson, Micasa fastigheter i Stockholm AB (ersättare) 
Jonas Jeppsson, Överförmyndarnämnden (ledamot) 
 
Nämndemän i domstol nominerade av föreningen: 
Tingsrätten: Barbro Fällman, Bo Lindner, Henry Samuelsson, Jimmy Svensson, Johan Möller, 
Mikael Dahlgren, Olof Hagstrand 
Förvaltningsrätten: Hugo Bäckelid, Edwin Erickson, Karin Guldbrand, Anita Mofors, Suneta 
Ogbay, Yvonne Sawert 
Svea Hovrätt: Lou-Ann Wejke 
 
Organ inom Moderaterna: 
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Partistyrelsen: Beatrice Ask (ledamot till oktober 2019) 
Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms stad: Tina Ghasemi Liljekvist (ledamot) 
Styrelsen för Moderata Företagarrådet Sthlm stad och län: Börje Häggman (1:e vice ordfö-
rande) 
 
Övrigt: 
Därutöver har vi flera medlemmar i föreningen som sitter i kyrkofullmäktige (där Martin Val-
fridsson är ordförande) och i kyrkorådet. 
 
Samarbeten 
Kungsholmsmoderaterna har ett nära samarbete med S:t Göransmoderaterna och Essinge-
moderaterna i frågor som medlemsmöten, utbildningsträffar och kampanjer. Även M-
föreningen i Bromma har involverats i samarbetet.  
 
Ekonomi 
Föreningens verksamhet har under året haft internutgifter om cirka 8 340 SEK fördelat på 
medlemsevenemang under verksamhetsåret. Utöver detta har 4 037SEK använts för val-
material, utskick mm genom riksorganisationen och föreningen har totalt fått in 17 330 SEK 
genom medlemsavgifter och gåvor från medlemmarna. 
 
Slutord 
Kungsholmsmoderaternas år har varit händelserikt och styrelsen vill tacka alla medlemmar 
för engagemanget under EU-valåret 2019. Det har varit ett roligt år med en härlig gemen-
skap.  Vår lokala valrörelse genomfördes på ett bra sätt tack vare många personers stora och 
små insatser. Det är tydligt att det finns energi och vilja att arbeta för moderat politik. Mobi-
liseringen är god när det gäller. Tack för det! 
 
Året fylldes också av intressanta utbildningskvällar, medlemsmöten, AW:s, vårt nya koncept, 
Kungsholmssamtalet, där vi ses för att diskutera aktuella frågor och givetvis avslutade vi med 
det traditionsenliga julminglet tillsammans med St Görans- och Essingemoderaterna.  
 
Till nästa år har vi förberett ännu fler verksamheter som kommer att fånga både gamla och 
nya medlemmars uppmärksamhet. Utan enskilda medlemmars engagemang är Moderater-
nas lokala verksamhet i vår stadsdel inte möjlig. Många väljer att engagera sig aktivt. Under 
året har Kungsholmsmoderaterna haft god uppslutning på möten och kampanjer, vilket är 
grunden för det lokala opinionsarbetet. Andra väljer att vara stödjande medlemmar, vilket 
också är betydelsefullt. Föreningen har inga andra intäktskällor än medlemsavgifterna och 
gåvor. Att hålla er medlemmar informerade om Moderaternas politik är ett effektivt sätt att 
sprida information. Varje insats är viktig! 
 
Vi ser fram emot 2020 tillsammans med er! 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
Styrelsen föreslår årsmötet 
att med godkännande lägga 2019 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt 
att godkänna att årets överskott överförs i ny räkning. 
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Stockholm 11 februari 2020 
 
Tina Ghasemi Liljekvist  Lou-Ann Wejke 

Tina Ghasemi Liljekvist  Lou-Ann Wejke 

Ordförande  Vice ordförande 


