
Verksamhetsberättelse Engelbrektsmoderaterna 2020-21 
 
Styrelse för Engelbrektsmoderaterna under året har varit: 
Erik Persson, ordförande  
Christina Huss, vice ordförande  
Adam Ståhlkrantz  
Olav Solhusløkk Höse  
Bo Fellström  
Fredrik Wallner 
Ulrika Ferrell 
Per Rosencrantz 
Juras Stankievic 
Susanne Örnliden 
Samt Madeleine Siösteen Thiel från seniorrådet som varit adjungerad till styrelsen 
 
Om verksamheten 
Under året har verksamheten huvudsakligen haft ett digitalt fokus, då Coronakrisen slog till i 
princip samtidigt som styrelsen påbörjade sitt arbete. Det har bland annat inneburit att 
majoriteten, men inte alla, styrelsemöten genomförts digitalt. Föreningen har även 
genomfört ett antal lyckade digitala talarkvällar och möten. 
 
Exempel på förändringar är även den under året inledande återvärvningskampanjen, som 
traditionellt genomförs genom så kallade ”TM-träffar” där medlemmar i föreningen träffas 
och tillsammans ringer upp medlemmar som inte har förnyat sina medlemskap. I år fick den 
ersättas med att de icke betalande medlemmarna fördelades ut på styrelsens ledamöter 
som sedan hemifrån tog kontakt med dessa individer antingen via telefon eller digitalt. 
 
Kampanjarbetet har av naturliga skäl i princip legat helt nere. Föreningen genomförde en 
testkampanj under hösten, i samband med att förbundet genomförde en kampanjvecka, 
men kunde snabbt konstatera att det inte är lämpligt eller önskvärt att genomföra 
kampanjer samtidigt som pandemin pågår. På grund av detta har medlemsutvecklingen 
tyvärr inte varit i linje med vad vi önskat och föreningen gick från 258 till 218 medlemmar 
under året. 
 
Föreningens styrelse genomförde under hösten en politikutvecklingssatsning. Till den var 
Mikael Sandström från länsförbundets politikutvecklingsgrupp inbjuden, där han redogjorde 
för de centrala utmaningar som gruppen identifierat framåt. Efter det genomfördes en 
längre workshop där medlemmarna i styrelsen fick möjlighet att diskutera olika aktuella 
samhällsutmaningar samt vilka lösningar man önskade se för dessa. Slutresultatet blev en 
längre text som både tjänat som inspel till länsförbundets politikutvecklingsarbete och som 
underlag till en proposition som presenteras i samband med detta årsmöte. 
 
Madeleine Siösteen Thiel deltog som föreningens representant vid Medborgarskolans 
regionstämma 22/4 och dess extra regionstämma 24/8. 
 
Våra digitala medlemsmöten under året: 
 



Coronakrisens utmaningar för Europasamarbetet och Sverige – 24 september 2020 
På Engelbrektsmoderaternas initiativ och i samverkan med övriga Östermalmsföreningar 
arrangerades den 24:e september 2020 ett panelsamtal om Coronakrisens konsekvenser för 
Europeiska Unionen och Sverige.  
 
Europasamarbetet står för en stor del av Sveriges välstånd samt kapacitet att gemensamt 
lösa Europas utmaningar. Redan från början av COVID19-pandemin ställdes Unionen inför 
svåra utmaningar både ekonomiskt och hälsopolitiskt, där regeringen missade chansen för 
Sverige att ta sig an en aktiv roll för att främja sina intressen och säkerställa en effektiv 
respons mot pandemin. Detta diskuterades under seminariet av Hans Wallmark (M), 
riksdagsledamot och vice ordförande i Utrikesutskottet, och Arba Kokalari (M), 
europaparlamentariker, med Alexandra Ivanov, Moderaternas talskrivare, som moderator.  
 
Julavslutning med Anna König Jerlmyr – 15 december 2020 
Detta år genomförde Engelbrektsmoderaterna sin traditionella julavslutning i ett digitalt 
format. Inbjuden talare var Stockholms Finansborgarråd Anna König Jerlmyr. Anna talade 
bland annat om hur Stockholm hanterar Coronakrisen, hur äldreomsorgen har utvecklats 
inom staden, hur man arbetar med trygghetsfrågorna både i staden generellt samt specifikt 
på Östermalm, samt en rad lokalpolitiska frågor. Anna svarade även på frågor från de 
deltagande medlemmarna. 
 
Halvtidsmöte om Östermalms, Stockholms och Sveriges framtid – 21 januari 2021 
Med mindre än två år kvar till valet tog Engelbrektsmoderaterna initiativet till ett 
gemensamt digitalt informationsmöte i samverkan med övriga Östermalmsföreningar. Med 
över 40 deltagare leddes mötet av Andréa Ström (M), kommunfullmäktigeledamot och 
ordförande i Östermalms stadelsnämnd, och Johan Forssell (M), riksdagsledamot och 
Moderaternas rättspolitiska talesperson. Båda talarna redovisade för Moderaternas gedigna 
arbete och insatser på kommun- respektive riksnivå, samt presenterade sina visioner för 
Moderaternas offensiva roll inför valet nästa år med fokus på maktskiftet och 
återupprättandet av samhällskontraktet för hela Sverige.   
 
Seniorrådet 
Följande valdes på årsmötet 2020 till Engelbrektsmoderaternas Seniorråd. 
Madeleine Siösteen Thiel, sammankallande (adj. till styrelsen) 
Rolf Berndtson 
Örjan Hultåker  
Susanne Örnliden , styrelsens representant 
 
Under året har rådet haft digitala kontakter. 
 
En kaféträff arrangerades i Liljansskogen 23/9 för föreningens seniormedlemmar. Örjan 
Hultåker höll en presentation på temat  USAs presidentval  ” Presidentvalet i USA: välj mig, 
motståndaren är farlig! -Negativ kampanj som strategi! ” 
 
Seniorrådet medverkade i telefonkampanj för medlems återvärvning. 


