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Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2021 
Styrelsen för Moderata Samlingspartiet Kungsholmen, organisationsnummer 802488–6411, får 
härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2021. 
Årsmötet 2021Årsmötet genomfördes den 10 mars 2021 digitalt via zoom. Vid årsmötet deltog 
ett 40-tal medlemmar. 
 
Styrelsen 2021 
Vid årsmötet 2020 valdes följande styrelse: 
Ordförande:  Tina Ghasemi Liljekvist 
1:e vice ordförande: Lou-Ann Wejke 
2:e vice ordförande Sofia Fölster 
Ledamöter:  Barbro Fällman  
  John Myhrman 
  Alicja Lindell  
  Lars Hellman 

Hugo Bäckelid  
Yvonne Sawert 
Christer H Sjöblom  
Trygve Engelbert  
Kevin Åhlqvist, (MUF rep) 

 
Övriga val 
Till revisorer valde årsmötet: 
Revisor:  Peter Beckman 
Revisorssuppleant: Jimmy Svensson 
 
Till ombud och ersättare vid förbundsstämma valdes: 
Ombud:  Tina Ghasemi  

Lou-Ann Wejke 
  Sofia Fölster  

Hugo Bäckelid  
  John Myhrman  

Yvonne Sawert  
Johan Möller  
Peter Beckman  
Barbro Fällman  
Börje Häggman  
MUF-representant  

 
Ersättare:  Jimmy Svensson  

Pär Wilhelmsson 
Lars Hellman 
Alicja Lindell  
Trygve Engelbert  
Anita Mofors  
Christer Sjöblom  
Inger Koch  
Bo Lindner  
MUF-representant 
MUF-representant 
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Till valberedning  Johan Möller (sammankallande), 
valde årsmötet:  Inger Koch och Anita Mofors.  
 
Inger Koch, mångårig styrelsemedlem och ledamot av valberedningen, avled i december. Hon 
var en sann förebild, med stor kunskap och alltid lojal sina ideal och övertygelser. Inger lämnar 
ett stort tomrum efter sig. 
 
Till ombud vid Medborgarskolans stämma valde årsmötet: 
Alicja Lindell med Anita Mofors som ersättare 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. 
 
Styrelsen har fördelat ansvarsområden enligt följande: 
Kampanjansvariga: Hugo Bäckelid, Trygve Engelbert  
Kassör:  Sofia Fölster 
Medlemsansvarig: Lou-Ann Wejke  
Politikutveckling: Alicja Lindell, Yvonne Sawert 
Sekreterare:  Christer H Sjöblom 
Sociala aktiviteter: Barbro Fällman, Lars Hellman 
Sociala medier: Yvonne Sawert  
Utbildningsansvariga:  John Myhrman  
Repr företagarrådet: Börje Häggman, Jimmy Svensson  
Repr M-seniorer: Inger Koch, Trygve Engelbert  
Repr M-kvinnor: Lou-Ann Wejke, Yvonne Sawert 
 
Under verksamhetsåret har följande varit adjungerad till styrelsen: Börje Häggman och Inger 
Koch. 
 
Medlemmar 
Den 31 december 2021 hade Kungsholmsmoderaterna 276 medlemmar (föregående år 238) 
varav 43 (föregående år 41) genom Moderata Ungdomsförbundet, MUF.  I tillägg har vi 10 
sidomedlemmar. Totalt betyder det 286 medlemmar i föreningen vid årsskiftet. 
Det innebär att vi är tredje största moderatföreningen i Stockholm efter Norrmalm och Bromma. 
 
Föreningen har haft glädjen att välkomna ett rekordstort antal nya medlemmar, 93 stycken att 
jämföras med förra årets 49. Tidigare år har vi inte varit i närheten av så många. Samtidigt har 
45 medlemmar flyttat, avlidit eller lämnat föreningen av andra skäl under året. 
 
Alla nya medlemmar har fått ett personligt välkomstbrev från föreningens 
medlemsansvariga, Lou-Ann Wejke. De som inte har mailadress har fått sms-meddelande med 
information där de ombetts lämna sin mailadress så att vi kan kommunicera på ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt. Men många, MUF-medlemmar speciellt, tenderar att föredra information 
via sociala medier. Alla nya medlemmar har också bjudits in till nymedlemsmöte arrangerat av 
Stockholmsförbundet. 
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Styrelsen har kontaktat de medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap. Dels för att påminna, 
dels för att ta del av viktiga synpunkter. 
 
Motiverade och engagerade medlemmar är avgörande för att behålla och öka medlemsantalet 
och 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 mailadress. 
 
Liksom tidigare år har kampanjer, medlemsaktiviteter och medlemsvärvning varit i fokus. P.g.a. 
pandemin har tyvärr förutsättningarna även i år varit starkt begränsade. Vi hade planerat många 
olika typer av medlemsaktiviteter men har tvingats ställa in och planera om våra aktiviteter 
kontinuerligt på grund av alla restriktioner. Liksom 2021 har flertalet av våra aktiviteter varit 
digitala. 
 
Medlemsmöten och utbildningsverksamhet  
Utbildningsverksamheten under 2021 har präglats av pandemin och dess skiftande lägen. Detta 
har varit en stor utmaning för utbildningsverksamheten vars verksamhet bygger på möten 
mellan medlemmar och inbjudna personer. På grund av detta har merparten av 
utbildningsverksamheten genomförts digitalt via det digitala verktyget Zoom. 
 
Under året har Kungsholmsmoderaterna haft fyra utbildningar med ledande personer och 
kompetenser i olika högaktuella politikområden: 
 
20/4   Anna König Jerlmyr (Finansborgarråd, Stockholms stad)  
11/5   Christian Ekström (VD, Skattebetalarna) 
9/6   Irene Svenonius (Finanslandstingsråd, Region Stockholm)  
23/9  Jessica Rosencrantz (Miljö- & Klimatpolitisk talesperson (M)  
3/2  Klas Bjurström (från Svenska Afghanistankommittén) 
 
Fyra av dessa har skett digitalt via det digitala verktyget Zoom. Mötet med Jessica Rosencrantz 
ägde rum på den engelska puben Copperfields på Sankt Eriksgatan. 
 
Kungsholmsmoderaterna hoppas att möjligheterna till utbildningsverksamhet kommer förbättras 
framgent så att vi kan bjuda in våra medlemmar till fler spännande utbildningsaktiviteter där vi 
kan träffa, lyssna och ställa frågor till intressanta talare fysiskt och kommer fram tills dess 
erbjuda utbildningsaktiviteter digitalt. 
 
Sociala aktiviteter  
Under pandemiåret 2021 har det varit svårt att arrangera sociala aktiviteter och vi har tvingats 
ställa in flera planerade aktiviteter med kort varsel. 
Vi lyckades dock genomföra två uppskattad och välbesökta AW:s på Wijnjas ost och vinkällare 
i september och ett i mars, där vi kunde konstatera att alla närvarande längtade efter att mötas på 
riktigt och inte enbart på olika nätforum. 
Inför  stundande valår får vi hoppas att restriktionerna släpps så vi kan växla upp och ses på 
riktigt vid ännu fler tillfällen. 
 
Politikutveckling  
Liksom andra verksamhetsområden har vi inte kunnat genomföra mycket av det vi har tänkt oss 
på grund av pandemin och rådande karantänsregler. Styrelsens förhoppning är att vi återigen, så 
snart det går, kan bjuda in medlemmar till politikutvecklingskvällar.  
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Vi kunde dock genomföra en politikutvecklingskväll den 18 maj på temat "Hur kan politiken 
göras mer tillgänglig och hur kan du som medlem påverka?” Det blev en givande digital 
diskussionskväll med våra medlemar och där våra ledamöter i Kungsholmens Stadsdelsnämnd, 
Lou-Ann Wejke och Christer Sjöblom berättade om sitt arbete i Stadsdelsnämnden. 
Vi ordnade även en lyckad kväll med kommunpolisen på Kungsholmen den 28 februari i år. 
 
Information och kommunikation 
Under verksamhetsåret 2021 har Kungsholmsmoderaterna aktivt kommunicerat med sina 
medlemmar via sociala medier och då främst Facebook. De aktiviteter som har gått att 
genomföra, i den pandemiska situation som varit, har offentliggjorts på föreningens hemsida 
och Facebook. På Facebook har aktiviteterna också återkopplats efter genomförande med text 
och bild. Under verksamhetsåret har 22 inlägg med moderat politik publicerats på Facebook och 
utöver dessa även jul-, påsk- och midsommarhälsningar.  
 
Kampanj 
Trots pandemin kunde vi genomföra ett flertal kampanjer, och ofta i samarbete med kretsens 
andra föreningar. 
Sammantaget ett bättre kampanjår än 2020, vilket förstås är positivt. 
 

• Vårkampanj hölls den 28/3 då vi delade ut blandad information om moderat politik i 
trapphus runtom på Kungsholmen. 

• Skräpkampanj-Håll Sverige rent 24/4 
Syftet var att visa moderaternas syn på ett hållbart samhälle med anpassning av 
produktion, råvaror och produkter. 

• Vi valde därför att plocka skräp i Rålambshovsparken, en kampanj som även 
uppskattades av grannföreningarna som deltog. Det blev ett lyckat koncept. 

• Brevlådelappning i Ängby 27/4 
• Kretsens föreningar hade gemensam kampanj och delade ut vykort med diverse blandad 

moderat politik. 
• Brevlådekampanj vid Höglandet  
• Gemensam kretskampanj 
• Kampanj - Stoppa fastighetsskatten 16/5 
• Föreningen möttes upp på Kungsholmstorg och delade ut information om 

fastighetsskatten runt om på Kungsholmen. 
• Syftet var att sprida information om hur hårt en återinförd fastighetsskatt skulle slå mot 

många hushåll på Kungsholmen. 
• Städkampanj 29/5 
• Gemensam kretskampanj på temat ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
• Kampanj - Stoppa fastighetsskatten 25/9 

Vi valde återigen att hålla kampanj om den viktiga fastighetsskatten. 
• Denna gång kunde vi äntligen stå utspridda runt Kungsholmstorg och möta väljarna 

direkt. Flygblad delades ut och vi hade många givande samtal med hög energi hos alla 
medverkande. Medlemmar från andra föreningar i kretsen deltog också. 

• Kampanj Företagarnas dag - kretskampanj 4/10 
Denna kampanj, initierad av Börje Häggman, genomfördes gemensamt av alla kretsens 
föreningar. Det var en morgonkampanj då vi möttes upp vid T-banan Fridhemsplan, för 
att belysa företagsamheten. Vi poängterade även att Sverige behöver sänkta skatter och 
arbetsgivaravgifter för att förbättra villkoren för företagarna. 
En mycket lyckad kampanj med ett 20-tal deltagare från alla föreningarna i kretsen. 
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• Trygghetskampanj 27/11 
Kampanj på Kungsholmstorg gällande trygghetsfrågan. Vi delade ut flyers med 
budskapet att det ska vara tryggt att röra sig där man bor, och att fler poliser och resurser 
behövs för att få bukt med den skenande kriminaliteten inte bara på Kungsholmen utan i 
hela Sverige. 

• Luciakampanj 13/12 - kretskampanj 
Kretsens årliga och traditionella Luciakampanj fick dessvärre ställas in p.g.a. ökande 
smittspridning och restriktioner.  

• Alla hjärtans dag kampanj 14/2 – kretskampanj 
Traditionsenligt ordnade kretsen en gemensam alla hjärtans dag kampanj vid 
Fridhemsplan. En lyckad kampanj med många trevliga väljarsamtal. 

 
 
Valda representanter för föreningen i politiska organ m.m. 
Under verksamhetsåret har medlemmar haft förtroendeuppdrag för och inom Moderaterna enligt 
följande. 
 
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 (ersättare) 
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Andra nämnder och styrelser under kommunfullmäktige: 
Alicja Lindell, Utbildningsnämnden (ersättare) Bo Lindner, Trafiknämnden (ersättare) 
Börje Häggman, Arbetsmarknadsnämnden (ersättare), Stockholm Business Region AB 
(ersättare) 
John Myhrman, Fastighetsnämnden (ersättare) 
Lou-Ann Wejke, Stockholms Stadsteater AB (ersättare), Servicenämnden (ersättare) Tina 
Ghasemi Liljekvist, vigselförrättare 
Yvonne Sawert, Utbildningsnämnden (ersättare) 
 
Nämndemän i domstol nominerade av föreningen: 
Tingsrätten: Barbro Fällman, Bo Lindner, Henry Samuelsson, Johan Möller, Mikael Dahlgren, 
Olof Hagstrand, Anita Mofors, Göran Larsén, Yvonne Sawert 
Förvaltningsrätten: Hugo Bäckelid, Edwin Erickson, Karin Guldbrand, Anita Mofors, Suneta 
Ogbay, Yvonne Sawert 
Svea hovrätt: Lou-Ann Wejke 
 
Organ inom Moderaterna: 
Styrelsen för Moderata Företagarrådet Sthlm stad och län: Börje Häggman (1:e vice ordförande) 
 
Övrigt: 
Därutöver har vi flera medlemmar i föreningen som sitter i kyrkofullmäktige (där Martin 
Valfridsson 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 
Föreningen har under det gångna året haft utgifter om 5 601 SEK vilket är lågt p.g.a. Covid-19. 
Ökade medlemsavgifter på 17 036 SEK har bidragit till att fylla på föreningens tillgångar hos 
partiet som uppgår till 52 654 SEK. Värt att notera är att Nordea har höjt bankavgiften till 1 300 
SEK per år. Sammatantaget ser föreningens ekonomi god ut. Vårt plusgirokonto kan behöva få 
ett tillskott från tillgångarna som vi har innestående hos partiet. 
 
Slutord 
Kungsholmsmoderaternas styrelse vill tacka alla medlemmar för engagemanget under 
verksamhetsåret 2021. Det har på många sätt varit ett annorlunda och prövande år. Pandemin 
har onekligen påverkat vår verksamhet och vi har inte kunnat arrangera våra aktiviteter så som 
vi är vana vid. Styrelsen ser fram emot att under valåret få träffa alla medlemmar fysiskt igen. 
Och styrelsen fortsätter att planera för en verksamhet med bredd och med nya spännande 
aktiviteter.  
 
Trots ett år präglat av pandemin har verksamheten fyllts av kampanjer, inspirationsföreläsning 
och medlemsmöten. Och vi har fått en stor tillströmning av nya medlemmar, vilket känns extra 
roligt. Det är tydligt att det finns energi och vilja att arbeta för moderat politik. 
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Till nästa verksamhetsår har vi förberett ännu fler aktiviteter som kommer att fånga både gamla 
och nya medlemmars uppmärksamhet. Utan enskilda medlemmars engagemang är 
Moderaternas lokala verksamhet i vår stadsdel inte möjlig. Många väljer att engagera sig aktivt. 
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 2022 tillsammans med er! 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
Styrelsen föreslår årsmötet 
att med godkännande lägga 2021 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt att godkänna 
att årets överskott överförs i ny räkning. 
 
Stockholm 8 mars 2022 
 
Tina Ghasemi Liljekvist Lou-Ann Wejke Sofia Fölster 
Tina Ghasemi Liljekvist Lou-Ann Wejke Sofia Fölster 
Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande
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