VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna
redovisning för verksamhetsåret 2021. Föreningens organisationsnummer är 802406-4431.
Håll i - Håll ut - Håll avstånd
har varit ledord då året 2021 har genomsyrats av pandemin Covid -19. Under pandemins andra år
så har MariaModeraterna genomfört en del verksamhet digitalt och delar av verksamheten på ett
mer traditionellt sätt beroende på i vilken fas pandemin har befunnit sig. Under 2021 har vi
anpassat verksamheten till rådande omständigheter och skött det mesta av det formella
styrelsearbetet digitalt.
Årsmöte 2021
Årsmötet avhölls 24 februari 2021 på Zoom. Årsmötet inleddes med en dragning av Benjamin
Dousa, vd Timbro, kring Stockholmsrapporten. Därefter följde det formella årsmötet som leddes
av Joakim Larsson.
Styrelsen
Vid årsmötet valdes följande styrelse, vilken konstituerade sig vid styrelsesammanträde
samma kväll, enligt:
Ordförande: Eva Eurenius Runvald
Vice ordförande: Harald Eriksson
Ledamöter: Christoﬀer Hökmark
Kulla Sventzidou (kassör)
Aras Akgün (sekreterare)
Natasha Ringblom (valledare)
Alexandra Puccini (vice valledare)
Marie Agmén (utbildningsledare)
Elin Böhlin (ansvarig sociala media)
Thorwald Nilsson (medlemsansvarig)
Anki Jacobson (vice medlemansvarig tom november 2021)
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 Anki Jacobson.
att som ombud till Medborgarskolans stämma utse 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: Rickard Wessman (sammankallande)
Cecilia Ranemo

Förbundsstämma 2021
Ombud till förbundsstämma (7 personer): Eva Eurenius Runvald, Natasha Ringblom, Christoﬀer
Hökmark, Marie Agmén, Thorwald Nilsson, Rickard Wessman och Elin Böhlin.
Ersättare till förbundsstämma 2021 (5 personer): Kulla Sventzidou, Per Ola Bosson, Aras Akgün,
Anki Jacobsson och Alexandra Puccini.
Föreningens valda ombud deltog i en digital förbundsstämma den 7 maj då personalval till
förbundsstyrelsen genomfördes. Förbundsstämman återupptogs den 9 oktober med motionsoch propositionsbehandling på Clarion Sign.
Nomineringsstämmor då valsedlarna till kommun, region och riksdag fastställdes den 6 och 9
december på Moderna Museet.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet, haft nio (9) protokollförda
sammanträden. Dessa genomfördes den 24 februari (konstituerande möte), 11 mars, 14
april, 11 maj, 29 juni, 18 augusti, 31 augusti, 6 oktober, 30 november samt 19 januari (2022).
Under rådande omständigheter på grund av Covid 19 pandemin har samtliga styrelsemöten i
under året genomförts digitalt med undantag för mötet den 29 juni som skedde hemma hos
ordförande och som avslutades med gemensam middag.
Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 91 (89) personer, samt härtill 20 (20)
MUF-medlemmar. MariaModeraterna är den största föreningen på Södermalm. Förra årets siﬀror
är inom parentes.
Kampanjer och aktiviteter
Under året har ett antal kampanjer genomförts utomhus under året.
Den nationella Vårkampanjen genomfördes vid tre tillfällen, 25 april, 28 april och 2 maj. Under
hösten genomfördes lönelördagskampanjer vid följande tillfällen;
29 augusti - ”Kraft att leda Sverige på Medborgarplatsen
25 september - ”Nu får vi ordning på Sverige!” vid Södra station, Medborgarplatsen + lappade
bilar och cyklar.
30 oktober - vi lappade bilar och delade ut material i brevlådor
27 november - ”Trygghetskampanj” samt ”Företagare ska uppskattas och inte beskattas”.
18 december - ”Nu får vi ordning på Sverige”:
Medlemsmöten, utbildningar m.m
Mariamoderaternas medlemmarna har under året kunnat ta del av det omfattande utbudet av
utbildningar som finns på förbundets intranät när det på grund av pandemin inte har kunnat
ordnas fysiska träﬀar i samma utsträckning som tidigare. MariaModeraterna har anordnat flera
tillfällen med hjälp av Zoom och oftast i samarbete med övriga Södermalmsföreningar.
Föreningens utbildningar 2021 inleddes med riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz,
miljöpolitisk talesperson med ett möte den 1 juni, och den 4 september arrangerades en träﬀ
riksdagsledamoten Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson. Den 18 augusti gästades vi
av borgarrådet Dennis Wedin som berättade om vad som händer på Södermalm i
stadsbyggnadsfrågor. Dessa tre möten ägde rum via Zoom.
Den 3 juni genomfördes en stadsvandring på Södermalm som främst vände sig till styrelsens
medlemmar.
Tillsammans med övriga Södermalmsföreningar deltog MariaModeraterna i en valkickoﬀ den 4
september med grillning där kommunfullmäktigeledamot Andrea Hedin talade.
Samma dag som miljöpartiet lämnade regeringen, den 24 november anordnades en fysisk träﬀ i
Moderaternas Hus med förbundsordföranden Johan Forsell kring ämnet Moderat rättspolitik men

då det inrikespolitiskt hänt mycket denna dag kom fokus mest att handla om detta men även
mötets tema berördes.
Den 2 december anordnades en julavslutning med glögg tillsammans med övriga föreningar i
valkretsen. Träﬀen skedde i Moderaternas Hus och gästades av Kristna Axén Olin,
riksdagsledamot.
Liksom under 2020 kunde inte föreningen genomföra sin traditionella kräftskiva.
Information
Styrelsen har sänt ut fyra elektroniska och postala nyhetsbrev under året, i maj, september,
oktober och december, med information om möten och utbildningar.
Föreningen har även använt sig av informationsspridning via hemsida på internet med
adress: www.moderaterna.net/maria via föreningens sida på facebook
www.facebook.com/mariamoderaterna. Under året har vi gjort 42 inlägg på Facebook.
Valda representanter för föreningen i politiska organ m.m.
Som en följd av valresultatet 2018 har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag
under år 2021.
Eva Eurenius Runvald
Södermalms stadsdelsnämnd (ers.)
Stockholms Regionfullmäktige (ers.)
Sjötrafikberedningen, Region Stockholm (ers)
Klimatberedningen, Region Stockholm (ers.) tom 20210630 då beredningen lades ner
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)
Joakim Larsson
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:
Verner Berggren
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 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) tom maj 2021
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 2021 års verksamhetsberättelse till handlingarna.

Stockholm den 1 februari 2022

Eva Eurenius Runvald
Ordförande

Aras Akgün
Sekreterare

