VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna
redovisning för verksamhetsåret 2020. Föreningens organisationsnummer är 802406-4431.

Håll i - Håll ut - Håll avstånd
har varit ledord då året 2020 har genomsyrats av pandemin Covid -19. Alla har sett sig
tvungna att anpassa och omdirigera verksamheter, näringsliv och sociala åtaganden till
myndigheternas direktiv och rekommendationer. Detta har i hög grad påverkat
MariaModeraternas verksamhet som under ett vanligt verksamhetsår till stor del bygger på
fysiska möten i form av kampanjmöten med våra väljare, talarkvällar och möten för
politikutveckling. Under 2020 har vi anpassat verksamheten till rådande omständigheter och
skött det mesta av arbetet digitalt.

Årsmöte 2020
Årsmötet avhölls onsdag 19 februari 2020, Södra Latin, Skaraborgsgatan 14 på Södermalm.
Årsmötet åtföljdes av information och samtal av samhällsdebattören Rebecca Weidmo Uvell
som talade om digital aktivism och tekniker som används för att påverka digitalt - samt hur vi
känner igen dem.

Styrelsen
Vid årsmötet valdes följande styrelse, vilken konstituerade sig vid styrelsesammanträde
samma kväll, enligt:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Eva Runvald
Harald Eriksson
Christoffer Hökmark
Kulla Sventzidou
Ann-Katrine Rundberg
Natasha Ringblom
Alexandra Puccini
Marie Agmén
Rebecka Trossmark
Thorwald Nilsson
Elin Böhlin

(kassör)
(sekreterare)
(valledare)
(vice valledare)
(utbildningsledare)
(sociala medier t o m sept)
(medlemsansvarig)
(MUF representant; sociala medier from sept)

Styrelsen beslöt i övrigt:
attsom kontaktpersoner till Moderata Kvinnor i Stockholm stad utse Ann-Katrine Rundberg
(huvudansvarig) och Alexandra Puccini,
attsom kontaktpersoner till Moderata Seniorer utse Ann-Katrine Rundberg (huvudansvarig)
och Kulla Sventzidou,
attsom ombud till Medborgarskolans stämma utse Marie Agmén,
attutse Alexandra Puccini till representant i Moderata Företagarrådet i Stockholms Stad och
Län.

Övriga val
Vid årsmötet valdes till följande uppdrag även:
Revisor:
Revisorsersättare:

Per-Ola Bosson
Tomas Eriksson

Valberedning:

Rickard Wessman (sammankallande)
Cecilia Ranemo

Förbundsstämma 2020
Ombud till förbundsstämma (6 personer): Eva Runvald, Natasha Ringblom, Christoffer
Hökmark, Marie Agmén, Ann-Katrine Rundberg och Rebecka Trossmark..
Ersättare till förbundsstämma 2020 (5 personer): Kulla Sventzidou, Per Ola Bosson, Rickard
Wessman, Thorwald Nilsson och Alexandra Puccini.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet, haft fem (6) protokollförda
sammanträden. Dessa genomfördes den 19 februari (konstituerande möte), 1 april, 3
september, 26 oktober, 18 januari (2021) samt 10 februari.
Under rådande omständigheter på grund av Covid 19 pandemin har styrelsemötena i april,
oktober, januari och februari genomförts digitalt och enligt råd från Förbundet och FHM på
behörigt avstånd med få fysiska deltagare i konferensrum.
Den 3 september anordnades styrelsens skiftesmiddag som kräftskiva och genomförandet
följande Förbundets och FHMs rekommendationer.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 89 (97) personer, samt härtill 20 (30)
MUF-medlemmar. Mariamoderaterna är störst på Södermalm. Förra årets siffror är inom
parentes.

Kampanjer och aktiviteter
Aktiviteter som i vanliga fall bygger på personliga möten vid kampanjer med våra väljare har
nästan enbart skett via digitala kanaler. Två kampanjer genomfördes dock och dessa blev
mycket uppskattade med information om “1000 idéer för Stockholmsregionen”.
Datumen för morgonkampanjerna vid Södra Station var tisdag 22 och torsdag 24 september.

Medlemsmöten, utbildningar m.m.
Det har funnits möjlighet för föreningsmedlemmar, när det inte har kunnat ordnas fysiska
möten, att via Moderaternas Intranät lära sig mer om vår politik och utbildning. Via
Moderaternas Intranät har man även kunnat ta del av frågestunder med ledande företrädare.
Mariamoderaternas traditionella kräftskiva fick detta år ställas in då det inte skulle kunnat
anordnats enligt FHM:s uppmaning vad beträffar antal och avstånd mellan deltagarna..

Information
Styrelsen har sänt ut tre ordinarie elektroniska nyhetsbrev under året, i april, september och
december, med information om möten och utbildningar, som i sin helhet skett digitalt via
Zoom kampanjer m.m.
Föreningen har även använt sig av informationsspridning via hemsida på internet med
adress: www.moderaterna.net/mariavia 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 2020.
Harald Eriksson
Södermalms stadsdelsnämnd (led.)
Stockholms bostadsförmedling (ers.l)

Eva Runvald
Södermalms stadsdelsnämnd (ers.)
Sociala delegationen, Södermalms stadsdelsnämnd (ers.)
Stockholms Regionfullmäktige(ers.)
Klimatberedningen, Region Stockholm (ers.)
Natasha Ringblom
StockholmsRegionfullmäktige(ers.)
Jury för pris mot främlingsfientlighet (led.)
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (led.)
Socialnämnden (ers.)
Marianne Pettersson
Stockholms Hamn AB (ers.)
Kapellskärs Hamn AB (ers.)
Joakim Larsson
Borgarrådsberedningen
Stockholms stads Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen (led.)
Borgarrådsberedningen (borgarråd)
Kommunstyrelsens ekonomiutskott (led.)
Stadsbyggnadsnämnden (ordf.)
Stockholms Stadshus AB (led.) t.o.m. dec
Krisledningsnämnden (led.)
Mälardalsrådets stämma (led.)
Kommunförbundet i Stockholms län (ombud)
Förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner ochRegioner(ordf.)
Sobona (ordf.)
Omställningsfonden (ordf.)
Valda av Kommunfullmäktige som nämndemän i Stockholms Tingsrätt:
Verner Berggren
Marie Agmén
Anders Lundin
Michael Hallbäck
Valda avRegionfullmäktige som nämndeman i Stockholms Kammarrätt:
Natash Ringblom
Valda av Regionfullmäktige som nämndeman i Svea Hovrätt:
Ann-Katrine Rundberg

Valda av Regionfullmäktige som nämndemän i Förvaltningsrätten:
Claes Charpentier
Oscar Brolin
Eva Sohlberg
1:a gruppen för tryckfrihetsmål, juryman
Ann-Katrine Rundberg 2:a gruppen för tryckfrihetsmål, juryman
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-, Katarinaoch 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 2020 års verksamhetsberättelse till handlingarna.
Stockholm den 10 februari 2021

Eva Runvald
Ordförande

Ann-Katrine Rundberg
Sekreterare

