
Verksamhetsberättelse Engelbrektsmoderaterna 2021 
 
Styrelse för Engelbrektsmoderaterna under året har varit: 
Erik Persson, ordförande fram till 1 september  
Per Rosencrantz, ordförande från 1 september  
Christina Huss, vice ordförande  
Sofia Widegren, andra vice ordförande  
Olav Solhusløkk Höse 
Bo Fellström  
Fredrik Wallner 
Ulrika Ferrell 
Juras Stankievic 
Derya Özgun 
Madeleine Siösteen Thiel, adjungerad Seniorrådet 
August Mannertorn, adjungerad MUF  
 
 
Om verksamheten 
Likt föregående verksamhetsår påverkades föreningens verksamhet detta år av 
pandemirestrektionerna. Det har bland annat inneburit att majoriteten, men inte alla, 
styrelsemöten genomförts digitalt. Återvärvningen har även den skett digitalt genom att  
de icke betalande medlemmarna fördelades ut på styrelsens ledamöter som sedan hemifrån 
tog kontakt med dessa individer antingen via telefon eller digitalt.  
 
Under 2020 genomförde föreningen ett antal lyckade talarkvällar digitalt, styrelsen upplevde 
dock att intresset hos medlemmar för digitala aktiviteter minskade under 2021. Det tycks ha 
infunnit sig en viss mättnad beträffande digitala möten. Förbundet, regionen och staden 
anordnade många olika typer av digitala aktiviteter, så som frågestunder med ledande 
företrädare. Styrelsen valde att under våren, i stället för att ordna egna digitala seminarier, 
tipsa medlemmarna om dessa.  
 
Restriktionerna under våren 2021 möjliggjorde inget traditionellt kampanjande men styrelsen 
arrangerande i stället ett antal skärpplockarkampanjer i Norra Djurgårdsstaden och i 
Humlegården.  
 
Den 1 september hade föreningen ett extra årsmöte, mot bakgrund att den dåvarande 
ordföranden Erik Persson flyttat utomlands för arbete. Vid mötet valdes Per Rosencrantz till 
ordförande. Det extra årsmötet genomfördes digitalt.  
 
Under hösten 2021 ökade föreningens möjligheter till utåtriktade aktiviteter i och med att 
restriktionerna lättade. Totalt genomfördes cirka tio kampanjer, mestadels morgonkampanjer. 
Vid KTH, i Norra Djurgårdsstaden, Ropsten, Hjorthagen och Stadion. Under november 
genomförde förbundet en trygghetskampanj som föreningen deltog i med ett lokalanpassat 
kampanjmaterial om cykelstölder.   
 
Flera av föreningens medlemmar deltog på andra föreningar i kretsens kampanjer och 
aktiviteter. Samarbetet med föreningarna på Östermalm har fungerat väl. 
Engelbrektsmoderaterna genomförde även en egen talarkväll i Norra Djurgårdsstaden i 
november, med ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd Andrea Hedin. 
 



Under 2020 bedrev styrelsen ett aktivt politikutvecklingsarbete som resulterade i en motion 
som antogs på årsmötet 2021 och som skickades vidare till förbundsstämman. Vid 
förbundsstämman den 9 oktober var föreningen fulltaliga med tio ombud. På stämman fick 
föreningen igenom åtta egna yrkanden som nu är en del av Moderaterna i Stockholms stads 
politik.  
 
Andra veckan i december hade förbundet två stämmor, nomineringsstämma till Riksdagen 
(6/12) och nomineringsstämma till kommun och region (9/12).  Föreningen deltog med tio 
respektive nio ombud. Engelbrektsmoderaterna har kandidater representerad på samtliga 
listor.  
 
 
Seniorrådet 
Följande valdes på årsmötet 2021 till Engelbrektsmoderaternas Seniorråd. 
Madeleine Siösteen Thiel, sammankallande (adj. till styrelsen) 
Rolf Berndtson 
Örjan Hultåker  
Bo Fellström, styrelsens representant  
 
Madeleine Siösteen Thiel och Örjan Hultåker har invalts på 2 år till styrelsen för nätverket 
MSS- Moderata Seniorer i Stockholms stad som vice ordf respektive ledamot. Madeleine 
Siösteen Thiel och Örjan Hultåker var ombud på MSS riksstämma i Linköping.  
 
Under året har föreningens Seniorråd haft både fysiska och digitala kontakter. Däremot har 
inget allmänt medlemsmöte hållits. Föreningens seniora medlemmar har däremot inbjudits till 
talartträffar s.k. Seniorråd arrangerade av MSS. 
 
Seniorrådet har initierat ett idépolitiskt arbete kring prioriterade frågor för äldre. Ledamöter i 
Seniorrådet har även fortsatt ett informellt samarbete i äldrefrågor med medlemmar i 
Moderata Östermalmsföreningar. 
 
Seniorrådet medverkade aktivt i föreningens kampanj för medlems återvärvning och i andra 
kampanjmöten samt arrangerade ett eget uppskattat flygbladskampanjmöte. 
 


