
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022


Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna

redovisning för verksamhetsåret 2022. Föreningens organisationsnummer är 802406-4431.


Årsmöte 2022 
Årsmötet avhölls 23 februari 2022 på Zoom. Årsmötet inleddes med en dragning av Martin Borgs, 
kommunikationschef på Moderaternas riksorganisation. Därefter följde det formella årsmötet som 
leddes av Johan Brege.  


Styrelsen 
Vid årsmötet valdes följande styrelse, vilken konstituerade sig vid styrelsesammanträde

samma kväll, enligt:

Ordförande: Eva Eurenius Runvald

Vice ordförande: Maria Agmén (utbildningsansvarig) 

Christoffer Hökmark (vice valledare fram till juni 2022, därefter valledare) 

Kulla Sventzidou (kassör)

Aras Akgün (sekreterare)

Natasha Ringblom (valledare fram till juni 2022, därefter vice valledare)

Alexandra Puccini (vice valledare)

Elin Böhlin (ansvarig sociala media) 

Thorwald Nilsson (medlemsansvarig)

Bo Strömberg, adjungerad från MUF Södermalm


Styrelsen beslöt i övrigt: 

att som kontaktpersoner till Moderata Kvinnor i Stockholm stad utse Alexandra Puccini, 
(huvudansvarig) och Kulla Sventzidou. 

att som kontaktpersoner till Moderata Seniorer utse Kulla Sventzidou, (huvudansvarig) 
och Marie Agmén. 

att utse Alexandra Puccini till representant i Moderata Företagarrådet i Stockholms Stad och 
Län. 

Övriga val 
Vid årsmötet valdes till följande uppdrag även:

Revisor: Per-Ola Bosson

Revisorsersättare: Tomas Eriksson


Valberedning: Harald Eriksson (sammankallande)

Rickard Wessman

Marianne Pettersson 


Ombud förbundsstämma 2022  
Ordinarie ombud till förbundsstämman (6 personer): Eva Eurenius Runvald, Natasha Ringblom, 
Christoffer Hökmark, Marie Agmén, Elin Böhlin och Alexandra Puccini .

Till suppleanter valdes (6 personer): Per-Ola Bosson, Thorwald Nilsson, Kulla Sventzidou, Aras 
Akgün, Ann-Katrine Rundberg och Rickard Wessman


Under 2022 genomfördes ingen ordinarie förbundsstämma. 




Styrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet, har haft sju protokollförda styrelsemöten; 23 
februari, 17 mars, 11 maj, 15 juni, 17 augusti, 21 november och 18 januari (2023) 


Medlemmar 
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 85 (91) personer, samt härtill 27 (20)

MUF-medlemmar. MariaModeraterna är den största föreningen på Södermalm. Förra årets siffror 
är inom parentes.


Valrörelsen 2022 

Mariamoderaterna genomförde en valrörelse med en rad olika aktiviteter under augusti och 
september. Många av våra medlemmar har också deltagit i kampanjaktiviteter som övriga 
föreningar i kretsen arrangerade under valrörelsen, såsom dörrknackning, bemanning av 
valstugan och kampanjer runt i stadsdelen. 


17 aug valkickoff med alla föreningar på Södermalm 


21 aug lunchkampanj på Medborgarplatsen och öppning av valstugan


22 aug Mariamoderaterna ansvarade för valstugan på Medborgarplatsen 


24 aug trygghetskampanj vid Södra station 


27 aug lördagskampanj vid Mariatorget 


28 aug affischering Mariatorget 


1 sep Mariamoderaterna ansvarade för valstugan på Medborgarplatsen 


2 sep kampanj utanför Ica Kvantum 


4 sep affischering


5 sep Mariamoderaterna ansvarade för valstugan på Medborgarplatsen 


6 sep morgonkampanj Södra Station 


7 sep statsministerkampanj Södra Station 


 9 sep morgonkampanj Södra Station 


10 sep kampanj Mariatorget 


11 sep valsedelsutdelning vid våra vallokaler


Ordförande och valledare har deltagit i ett antal träffar via Zoom med förbundet för att planera och 
ta del av aktuell information. 


Övriga kampanjer under året  

10 april kampanj på Medborgarplatsen 

11 maj kampanj på Medborgarplatsen 

17 december Medborgarplatsen 


Medlemsmöten och utbildningar 

MariaModeraterna har anordnat fyra medlemsmöten och utbildningar under 2022. I maj hölls en 
talarkväll med Pål Jonson, då moderaternas försvarspolitiske talesperson. Ämnet var Sveriges 



framtida medlemskap i Nato. Talarkvällen genomfördes i samarbete med Högalidsmoderaterna 
och hölls i Frivilligcentralens Viljans lokal på Magnus Ladulåsgatan. 


I juni hölls en sommaravslutning i samarbete med kretsens övriga föreningar på Hartwicksa huset 
och gästtalare var Tobias Billström, då gruppledare i riksdagen som talade kring riksdagsarbetet. 


I augusti anordnades en gemensam valkick i förbundets lokaler med Dennis Wedin, då 
stadsbyggnadsborgarråd, som talare. 


I november bjöd MariaModeraterna in till valanalys med Per Rosenkrantz, tidigare 
kommunikationschef på Moderaterna. Talarkvällen ägde rum i Friviliigcentralens Viljans lokal på 
Magnus Ladulåsgatan. 


Den 24 augusti 2022 genomförde föreningen sin traditionella kräftskiva på Långholmen, i 
klubbhuset tillhörande Heleneborgs båtklubb. Fredrik Kärrholm, nu riksdagsledamot var 
gästtalare. 


Information 
Styrelsen har sänt ut tre elektroniska och postala nyhetsbrev under året, i juni, augusti och 
december, med information om möten och  inbjudan till utbildningar. 

Föreningen har även använt sig av informationsspridning via hemsidan https://
www.mariamoderaterna.se och via föreningens sida på facebook

www.facebook.com/mariamoderaterna. Under året har vi gjort 60 inlägg på Facebook. 
Könsfördelningen bland de som sett inläggen är cirka 66% män och 33% kvinnor.


Valda representanter för föreningen i politiska organ m.m. 
Som en följd av valresultatet 2018 har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag

under år 2022.


Eva Eurenius Runvald 
Södermalms stadsdelsnämnd (ers.)

Stockholms Regionfullmäktige (ers.) tom september 2022

Sjötrafikberedningen, Region Stockholm (ers)


Christoffer Hökmark  
Stockholms stad kommunfullmäktige (led.) from september 2022


Harald Eriksson 
Södermalms stadsdelsnämnd (led.)

Stockholms bostadsförmedling (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.)


Rickard Wessman 
Landstingshuset i Stockholm AB (ers)

Regionstyrelsens produktionsutskott (ers)

Stockholms Konserthusstiftelse (led) 
Kulturnämnden (led) 
Regionstyrelsen (led)

Regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott (ers)

Regionfullmäktige (led)


https://www.mariamoderaterna.se
https://www.mariamoderaterna.se


Joakim Larsson- samtliga uppdrag tom september 2022 
Borgarrådsberedningen

Stockholms stads Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen (led.)

Kommunstyrelsens ekonomiutskott (led.)

Stadsbyggnadsnämnden (ordf.)

Stockholms Stadshus AB (led.) t.o.m. dec

Krisledningsnämnden (led.)

Kommunförbundet i Stockholms län (ombud)

Förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Regioner (ordf.)

Sobona (ordf.)

Omställningsfonden (ordf.)


Valda av Kommunfullmäktige som nämndemän i Stockholms Tingsrätt: 
Marie Agmén

Anders Lundin

Michael Hallbäck

Kulla Sventzidou 


Valda av Region fullmäktige som nämndeman i Stockholms Kammarrätt: 
Natasha Ringblom


Valda av Regionfullmäktige som nämndeman i Svea Hovrätt: 
Ann-Katrine Rundberg


Valda av Regionfullmäktige som nämndemän i Förvaltningsrätten: 
Claes Charpentier


Valda av Regionfullmäktige som nämndemän för tryckfrihetsmål  
Eva Solberg 1:a gruppen för tryckfrihetsmål, juryman

Ann-Katrine Rundberg 2:a gruppen för tryckfrihetsmål, juryman


Övriga förtroendeuppdrag 
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 kampanjer och information.


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 2022 års verksamhetsberättelse till handlingarna.


Stockholm den 25 januari 2023




Eva Eurenius Runvald 	 	 	 	 Aras Akgün 

Ordförande 	 	 	 	 	 	 Sekreterare


