
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

  
 
 
 
 
 
Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna 
redovisning för verksamhetsåret 2019. Föreningens organisationsnummer är: 802406-4431 
 
 
Årsmöte 2019 
Årsmötet avhölls tisdag 19 februari 2019, Moderaternas Hus, Blasieholmsgatan 4 A. 
 
Årsmötet åtföljdes av en dragning där Tomas Tobé och Arba Kokalari, Moderaternas 
kandidater till Europaparlamentet, presenterade sig.  
 
 
Styrelsen 
Vid årsmötet valdes följande styrelse, vilken konstituerade sig vid styrelsesammanträde 
samma kväll, enligt: 
 
Ordförande: Harald Eriksson 
Vice ordförande: Eva Runvald 
Ledamöter: Kulla Sventzidou (kassör) 

Marie Agmén (utbildningsledare) 
Ann-Katrine Rundberg (sekreterare fr o m 11/3) 
Christoffer Hökmark (informationsansvarig) 
Natasha Ringblom (valledare) 
Håkan Paulson (vice valledare fr o m 11/3) 
Thorwald Nilsson (medlemsansvarig) 
Rebecka Trossmark (MUF representant fr o m 9/5) 

 
Styrelsen beslöt i övrigt: 
 
att utse Ann-Katrine Rundberg (huvudansvarig) och Natasha Ringblom som kontaktpersoner 
med Moderata kvinnor, 
 
att utse Ann-Katrine Rundberg som kontaktpersoner med Moderata seniorer, 
 
att utse Eva Runvald till representant i Moderata Företagarrådet i Stockholms Stad och Län.  
 
att utse Christoffer Hökmark till ordinarie stämmoombud i Studieförbundet Medborgarskolan 
samt Marie Agmén som ersättare. 
 



 

Övriga val 
Vid årsmötet valdes till följande uppdrag även: 
 
Revisor: Per Ola Bosson 
Revisorsersättare: Tomas Eriksson 
 
Valberedning: Rickard Wessman (sammankallande) 

Marianne Pettersson  
 
Förbundsstämma 2019 
Ombud till förbundsstämma  (7 personer): Harald Eriksson, Eva Runvald, Natasha 
Ringblom, Christoffer Hökmark, Marie Agmén, Håkan Paulsson och Ann-Katrine Rundberg. 
 
Ersättare till förbundsstämma 2019 (6 personer): Per Ola Bosson, Rickard Wessman, 
Thorwald Nilsson, Claes Charpentier, Kulla Sventzidou och Cecilia Ranemo. 
 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet, haft sju (7) protokollförda 
sammanträden. 
 
Sammanträdena genomfördes den 19 februari (konstituerande möte) 11 mars, 9 maj, 12 
juni, 14 augusti, 14 oktober samt 16 januari. 
 
 
Medlemmar 
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 97 (95) personer, samt härtill 30 (30) 
MUF-medlemmar. Föreningen hade totalt 127 medlemmar. Av dessa var 49 kvinnor och 78 
män. Förra årets siffror är inom parentes. 
 
 
Kampanjer inför EU valet 26 maj. 
Fyra veckor innan EU valet, 27 april kl 12 - 15, ordnades en kick off för valkrets 1 i 
Hartwickska huset.  Föreningen bevakade dessutom att valsedlar fanns i förvalslokalerna 
Tranströmerbiblioteket och Stadsmuseet.  Nedanstående kampanjtillfällen är de som 
styrelsen för Mariamoderaterna stått som arrangör för och vid morgonkampanjerna haft flera 
andra föreningars medverkande: 
 
5 maj affischering  
8 maj morgonkampanj, kl 7.30 - 8.30 
12 maj affischering 
16 maj affischering 
17 maj morgonkampanj, kl 7.00 - 8.30 
19 maj affischering 
24 maj morgonkampanj, kl 7.30 - 8.30 
26 maj valdagen - under dagen bemannade vi våra tre vallokaler. 



 

 
 
Höstkampanj 
28 september lönelördagskampanj 
8 november morgonkampanj kl 7.30 - 8.30 
 
 
Medlemsmöten, utbildningar m.m. 
Föreningen arrangerade den 12 juni ett välbesökt medlemsmöte med tilltugg i Hartwickska 
huset  där Kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck redogjorde för 
Stockholmsförbundets valutvärdering för de allmänna valen 2018. En bra diskussion följde 
kring redovisningen. Även vårens val till Europaparlamentet diskuterades. 
 
Den traditionella och populära kräftskivan genomfördes den 5 september med Tobias 
Nässén, vård- och valfrihetsregionråd, som talade om Moderaternas prioriteringar i regionen 
och sjukvården. Kräftskivan lockade drygt 50 deltagare. 
 
Den 7 november inbjöds medlemmarna till möte i Stadshuset då Ole Jörgen Persson, 
Moderat gruppledare ledamot i socialnämnden i Stockholms stad, berättade om arbetet med 
sociala frågor. En bra diskussion följde. Mötet inleddes med en uppskattad rundvandring i 
Stadshuset. 
 
Genom inloggning i Moderaterna utbildningssida har föreningsmedlemmar kunna anmäla sig 
till M-skolan i flera utbildningar som arrangerats fysiskt i Moderaternas hus. 
 
 
Information 
Styrelsen har sänt ut fyra ordinarie elektroniska nyhetsbrev under året, i april, augusti, 
oktober och november, med information om möten, utbildningar, kampanjer m.m. 
 
Föreningen har även använt sig av informations- spridning via hemsida på internet med 
adress: www.moderaterna.net/maria via föreningens sida på facebook 
www.facebook.com/mariamoderaterna. 
 
 
Valda representanter för föreningen i politiska organ m.m. 
Som en följd av valresultatet 2018 har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag 
under år 2019. 
 
Harald Eriksson 
Södermalms stadsdelsnämnd (led.) 
Stockholms bostadsförmedling (ers.l) 
 
Eva Runvald 
Södermalms stadsdelsnämnd (ers.) 
Sociala delegationen, Södermalms stadsdelsnämnd (ers.) 

http://www.moderaterna.net/maria


 

Stockholms Regionfullmäktige (ers.) 
Klimatberedningen, Region Stockholm (ers.) 
 
Natasha Ringblom 
Stockholms Regionfullmäktige (ers.) 
Jury för pris mot främlingsfientlighet (led.) 
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (led.) 
Socialnämnden (ers.) 
 
Marianne Pettersson 
Stockholms Hamn AB (ers.) 
Kapellskärs Hamn AB (ers.) 
 
Joakim Larsson 
Stockholms stads Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen (led.) 
Borgarrådsberedningen (borgarråd) 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott (led.) 
Stadsbyggnadsnämnden (ordf.) 
Stadsholmen AB (ordf.) 
Stockholms Stadshus AB (led.) t.o.m. dec. 
Svenska Bostäder AB (ord.) t.o.m. dec. 
Krisledningsnämnden (led.) 
Mälardalsrådets stämma (led.) 
Kommunförbundet i Stockholms län (ombud) 
Förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Regioner (ordf.) 
Sobona (ordf.) 
Omställningsfonden (ordf.) 
 
 
Valda av Kommunfullmäktige som nämndemän i Stockholms Tingsrätt: 
Verner Berggren 
Elisabeth Collijn 
Gustav Solsjö 
Stig Jansson 
Marie Agmén fr o m aug. 
 
Valda av Regionfullmäktige som nämndemän i Svea Hovrätt: 
Ann-Katrine Rundberg 
 
Valda av Regionfullmäktige som nämndemän i Förvaltningsrätten: 
Alexandra Elf Puccini  
Bengt Carlsson 
 
Valda av Regionfullmäktige som nämndemän i Stockholms Kammarrätt: 
Natash Ringblom 



 

 
 
Övriga förtroendeuppdrag 
Joakim Larsson Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholm (ordf) 
Harald Eriksson Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholm (led) 
Natasha Ringblom Moderatkvinnorna i Stockholm stad (led.) 
 
 
Samarbeten 
Mariaföreningen har under året samarbetat med Enskede-Årsta-, Sofia-, Högalid-, Katarina- 
och Hammarby Sjöstadsföreningarna. 
 
Ordföranden, liksom valledaren, har haft regelbundna samråd med sina motsvarigheter inom 
valkrets 1, bland annat för att samordna kampanjaktiviteter. 
 
 
Ekonomi 
För information om föreningens ekonomi, hänvisas till resultat- och balansräkningen. 
 
 
Slutord 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar och andra engagerade för allt stöd under arbetsåret. 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
att med godkännande lägga 2019 års verksamhetsberättelse till handlingarna. 
 
 Stockholm den 18 februari 2020 
 
 
 
 
 
Harald Eriksson Ann-Katrine Rundberg 
Ordförande Sekreterare 
 
 


