
  

  
             
 

     
   
  
 
 

 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E   2022 
 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Norra får härmed överlämna följande berättelse för verksamhetsåret 2022. 
 
ÅRSMÖTE 2022 
 
Årsmötet avhölls den 10 februari på Carlssons skola, Stockholm. 
 
I anslutning till årsmötet höll partiordförande Ulf Kristersson ett anförande.  
 
Vid årsmötet förrättades följande val: 
 
Styrelsen 
 
Ordförande Henrik Lundquist 
Vice ordförande Theréz Randquist 
Ledamöter Douglas Ahlberg 
 Susanne Ericsson 
 Hanna Hesser Nordin 
 Philippa Månsson 

Carl Nordblom 
Helena Rivière  

 Hugo Selling 
 Mikael Söderlund 

Maria Montgomerie 
Edward Hamilton    

   
Övriga val som förrättades vid årsmötet 
 
Revisorer Klas Weidstam 
 Jan-Åke Ericstam, suppleant 
 
Ombud och ersättare till förbundsstämmor (7 st)  
 
 Ordinarie Ersättare 
 Henrik Lundquist Edward Hamilton 
 Theréz Randquist Annika Sandström 
 Ulla Hamilton Kitty Ericsson 
 Hanna Hesser Nordin Maria Montgomerie 
 Douglas Ahlberg Philippa Månsson 
 Hugo Selling  Staffan A Persson 
 Susanne Ericsson Helena Rivière   
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Valberedning Ulla Hamilton (sammankallande) 
 Kitty Ericsson 
 Emma Nordin 
 
Därutöver utsåg MUF Östermalm Axel von Arnold till MUF-representant i styrelsen 
 
 
STYRELSENS ARBETE 
 
Styrelsen har under 2022 haft 8 protokollförda sammanträden.  
 
20 januari 
28 februari (konstituerande möte) 
28 mars 
2 maj  
13 juni 
2 oktober 
19 oktober  
14 december 
 
Styrelsen har inom sig fördelat följande arbetsområden: 
 
Sekreterare Hugo Selling 
Kassör Philippa Månsson 
Valledare och kampanjansvarig Douglas Ahlberg 
Vice valledare och kampanjansvarig Maria Montgomerie 
Studie- och utbildningsansvarig Hanna Hesser Nordin 
Vice studie- och utbildningsledare Theréz Randquist 
Rekryterings- och medlemsansvarig Susanne Ericsson 
Vice rekryterings- och medlemsansvarig Edward Hamilton 
Informations- och webbansvarig Douglas Ahlberg 
Vice informations- och webansvarig Carl Nordblom 
 
 
MEDLEMMAR  
 
Antalet medlemmar i föreningen uppgick den 31 december 2022 till 150 (148) medlemmar, inklusive 36 (35) MUF-
medlemmar. Det innebär en medlemsökning om 1,35%.  
 
 
MEDLEMSMÖTEN 
 
Under 2022 har medlemmarna inbjudits till sex föreningsmöten. Föreningsmötena har varit välbesökta och flera av 
mötena har varit fullsatta med väntelistor. 
 
 
15 februari Digitalt föreningsmöte om biologisk mångfald med Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, och 

Alexandre Antonelli, professor. Arrangerades av samtliga fem föreningar på Östermalm. 
 
2 maj  Föreningsmöte om Östermalmstorg på Nybroe Smörrebrod i Östermalmshallen med föredrag av 

Dennis Wedin, borgarråd. 
 
24 maj Konstvisning på Nedre Manilla.  
 
8 juni Sommaravslutning på Blasieholmen. Arrangerades av samtliga fem föreningar på Östermalm. 
 
10 november Valanalys med föredrag av Per Rosencrantz, tidigare analyschef för Moderaterna. Arrangerades av 

samtliga fem föreningar på Östermalm. 
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8 december Gemensam julavslutning med tredje kretsen och rundvandring i riksdagen med tredje kretsens 

riksdagsledamöter Carl Nordblom, Jessica Rosencrantz och Fredrik Kärrholm. Arrangerades av 
samtliga fem föreningar på Östermalm och Norrmalm. 

 
Utöver dessa medlemsmöten har medlemmarna bjudits in till ett antal utbildningar och talarkvällar som arrangerats av 
förbundet inom ramen för M-skolan samt Moderatkvinnorna. 
 
KAMPANJ 
Efter att pandemirestriktionerna upphörde under våren 2022 återgick föreningen till fysiskt kampanjande, främst på 
Karlaplan. Kampanjer har ägt rum under våren och i samband med valrörelsen.  
 
VALRÖRELSE 
Den 20 augusti invigdes Östermalmsmoderaternas valstuga på Karlaplan och i och med detta startade även Oscar Norra 
sin valrörelse på allvar. Från den 20 augusti fram till valdagen var Oscar Norras medlemmar med och bemannade såväl 
valstugan på Karlaplan som den på Sergels torg. Föreningen arrangerade därutöver morgonkampanjer vid Karlaplans T-
banestation och deltog i dörrknackningar på Östermalm. Därutöver affischerade föreningen på Östermalm. Föreningen 
deltog även vid olika event som Tjejmilen som bland annat besöktes av Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson. 
Veckovis skickade styrelsen ut information om veckans kampanjaktiviteter till medlemmarna. Moderata 
Ungdomsförbundet på Östermalm och i Stockholm hade en viktig roll och bidrog med värdefull hjälp i samband med 
affischeringar och i valstugan.  
 
Årets valrörelse var en tuff kamp om väljarnas förtroende. Vi hade en hög aktivitetsgrad under valrörelsen med många 
medlemmar som arbetade hårt och gediget för att sprida Moderaternas frihetsbudskap och vinna väljare för vår sak. 
 
Valresultat innebar tyvärr att Moderaterna backade med 3,0 procentenheter i riksdagsvalet på Östermalm-Norrmalm-
Gamla stan (valkrets 3), från 34,39% till 31,35%. I valet till kommunfullmäktige backade vi med 1,6 procentenheter, från 
32,16% till 30,53%. I valet till regionfullmäktige backade vi med 2,7 procentenheter, från 30,58% till 27,85%. Räknat i 
antal mandat behåller vi våra mandat i kommunfullmäktige och regionfullmäktige. I riksdagsvalet tappar vi ett mandat 
sett till valkretsen som utgörs av Stockholms kommun. En valanalys har påbörjats av förbundet och kommer presenteras 
under våren 2023. 
 
I riksdagen fick vi efter åtta år ett maktskifte och för första gången sedan 2006 valdes en regering som har stöd av en 
majoritet i riksdagen. Men valresultatet innebär också ett maktskifte i staden och regionen. I Stockholms stad har S, V 
och MP bildat ett majoritetsstyre och i region Stockholm har S, C och MP bildat en minoritetskoalition med stöd av V. 
Det fanns förutsättningar att fortsätta den nuvarande koalitionen i regionen, men tyvärr valde Centerpartiet att lämna 
samarbetet och i stället bli stödparti till Socialdemokraterna. Det nya styret i regionen har dock visat sig bräckligt och 
redan i den första budgetdebatten förlorade S, MP och C en omröstning på utbyggnad av Spårväg city efter att V lagt ned 
sina röster. Redan under hösten har Socialdemokraterna och deras stödpartier aviserat fler återkommunaliseringar och 
inskränkningar i valfriheten, samtidigt som man inte lyckas att presentera budgetar i balans. Detta kommer innebära 
försämringar i medborgarnas valfrihet och sämre ekonomiska förutsättningar för invånarna, vilket i sin tur leder till 
sämre service och ökad lånefinansiering. Moderaterna har en viktig roll i att stå upp för människors valfrihet, låg skatt 
och en god samhällsservice.  
 
INFORMATION 
Föreningen har löpande sänt ut information till medlemmarna under året med information om möten, utbildningar, 
kampanjer mm. Nya medlemmar har välkomnats till föreningen med telefonsamtal eller brevledes.  
 
FÖRENINGSMEDLEMMAR MED FÖRTROENDEUPPDRAG 
De lokalpolitiska frågorna har främst bevakats genom de moderata ledamöterna i kommunfullmäktige, 
landstingsfullmäktige och stadsdelsnämnden.  
 
 
FÖRENINGSMEDLEMMAR MED UPPDRAG INOM FÖRBUNDET 
  
 
Moderata Seniorer Annika Sandström, representant 
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Moderata Qvinnor Theréz Randquist, styrelseledamot 
 Hanna Hesser Nordin, representant 
 
Moderata ungdomsförbundet Carl Nordblom, ordförande 
  
Företagarrådet Susanne Ericsson, representant 
 Edward Hamilton, ersättare 
 
 
FÖRENINGENS FÖRTROENDEVALDA 
 
 
 
Sveriges riksdag 
Riksdagen Carl Nordblom, ledamot from oktober 
 
Kulturutskottet Carl Nordblom, suppleant from oktober 
 
Konstitutionsutskottet Carl Nordblom, suppleant from november 
 
Stockholms stad 
 
Kommunfullmäktige Ulla Hamilton, ledamot tom september 
 Theréz Randquist, ersättare from september 
    
S:t Erik Fiber AB Ulla Hamilton, ordförande 
 
Stokab AB Ulla Hamilton, ordförande 
 
Trafiknämnden Ulla Hamilton, ledamot 
 
Storsthlm (tidigare KSL) Ulla Hamilton, ombud 
 
Stockholm Business Region AB Ulla Hamilton, ledamot 
 
Kyrkogårdsnämnden Annette Lundquist Larsson, ordförande 
 
Stadsdelsnämnden Östermalm Henrik Lundquist, ledamot 
  
Stockholm Globe Arena 
Fastigheter AB Theréz Randquist, suppleant 
 
Utbildningsnämnden Carl Nordblom, ledamot 
 
Stadsdelsnämnden Norrmalm Carl Nordblom, ersättare 
 
Stockholmsmässan AB Sten Nordin, ordförande  
 
Mässfastigheter i Stockholm AB Sten Nordin, ordförande 
 
 
Region Stockholm 
 
Regionfullmäktige Annika Sandström, ledamot tom september  

Henrik Lundquist, ersättare tom september  
 Henrik Lundquist, ledamot from september 
  
Revisorskollegiet Annika Sandström, ersättare 
 
Långtidsutredningen Annika Sandström, ledamot 
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Samverkansnämnden  
Stockholm-Gotland Annika Sandström, ersättare 
 
Trafiknämnden Henrik Lundquist, ersättare 
 
 
Nämndemän 
 
Förvaltningsrätten i Stockholm Helena Rivière 
 Douglas Ahlberg 
 Theréz Randquist 
 Susanne Ericsson 
  
Stockholms tingsrätt Hanna Hesser Nordin 
 Philippa Månsson 
 Susanne Ericsson  
   
Svea Hovrätt Kitty Ericsson 
 Annika Sandström 
 
 
Övriga externa uppdrag  
 
Medborgarskolan Påhlmans Theréz Randquist, ordförande  
Handelsinstitut AB 
 
Medborgarskolan i Stockholms Theréz Randquist, vice ordförande 
styrelse 
 
Medborgarskolan Stockholms Theréz Randquist, ordförande 
Friskolebolag AB 
 
Medborgarskolans styrelse Theréz Randquist, ledamot 
 
 
EKONOMI 
 
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningar. Totala intäkter uppgår till 14 240 kr 
(22 390 kr) och årets resultat till – 12 043 kr (18 426 kr). Likvida medel uppgår till 40 778 kr (52 821 kr) och 
balansomslutning till 40 778 kr (52 821 kr). De minskade intäkterna hänför sig till att medlemsintäkterna för 2021 
och 2020 redovisades i räkenskaperna 2021 till följd av förbundet från och med 2021 redovisar medlemsavgifterna 
för innevarande år. Därutöver har kostnaderna ökat till följd av valkampanj och deltagande på Sverigemöte och 
valupptakt, vilket är enligt plan då det varit valår. 
 
 
SLUTORD 
2022 har av naturliga skäl präglats av att det varit valår. En stor del av föreningens resurser och verksamhet och lagts 
under våren med för-valrörelsen och under valrörelsen i augusti-september. Opinionsmätningarna under året har 
varierat relativt kraftigt i stöd för partier och koalitioner. Flera externa faktorer som Covid-19, Rysslands invasion 
och Ukraina, och de skenande elpriserna har påverkat debatten och partiernas agendor. 
 
För Moderaterna har de tre mest prioriterade frågorna under året varit jobb, trygghet och energi. Det är frågor som 
präglat hela valrörelsen och som kommer högt på väljarnas mest prioriterade frågor. Valresultatet var inte i nivå med det 
som vi hoppades på, men vi genomförde en intensiv och framgångsrik spurtkampanj under valrörelsen sista dagar där vi 
hämtade hem många röster. 
 
Att bedriva valrörelse är både roligt och intensivt, men det skulle inte vara möjligt utan att medlemmar som på sin fritid 
valt att engagera sig i Moderaterna och kampanja, affischera, dörrknacka och på andra sätt bidra till valrörelsen. 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till sina medlemmar och andra engagerade som genom sina insatser under 
verksamhetsåret varit med och arbetat för valseger och en starkare förening. 
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Stockholm den 22 januari 2023 
 
STYRELSEN 


