
Verksamhetsberättelse Engelbrektsmoderaterna 2022 
 
Styrelse för Engelbrektsmoderaterna under året har varit: 
 
Per Rosencrantz, ordförande  
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  
Richard Plym 
 
Om verksamheten 
 
Föreningens verksamhet under 2022 har primärt handlat om planering och genomförande av 
valrörelse. Under årets första månader var fokus återvärvning samt att öka aktivitet bland 
medlemmar efter två år av pandemi. Flera välbesökta talarkvällar genomfördes på Klara Cafe 
med inriktning på kriget i Ukraina. Styrelsen genomförde även två telemarketingkvällar för 
återvärvning samt medlemskontakt inför valet. Av alla föreningar i Stockholms stad var 
Engelbrektsmoderaterna en av de föreningar som lyckades bäst med återvärvningen, under 
valåret ökad även nyrekryteringen.   
 
Med start i april började kampanjaktiviter intensifieras, planeringen skedde i samråd med 
övriga föreningar på Östermalm. Från andra veckan i augusti fram till och med valdagen den 
11 september deltog föreningen dagligen i olika kampanjer, primärt på Östermalm. 
Föreningen ordnade även sju egna dörrknackningskampanjer samt tre kampanjer i veckan 
primärt vid Humlegården, Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden, och Stadions uppgång mot 
Karlavägen. Sista dagarna genomförde föreningen en spurtkampanj då även partiledaren Ulf 
Kristersson deltog vid en dörrknackning.  
 
Utöver möte med väljare, genomfördes även en omfattande affischering med hundratals 
valaffischer. Inför valspurten togs lokal anpassat material fram med specifika budskap för 
Östermalm och Norra Djurgårdsstaden.  
 
Efter valet deltog föreningen som en arrangör för en eftervalskväll för alla kretsens 
medlemmar på Blasieholmen. Styrelsen genomförde även ett eget eftervalsarbete i form av en 
workshop.  
 
Under hösten har föreningen genomfört ett antal aktiviteter tillsammans med övriga 
föreningar på Östermalm samt en egen medlemsaktivitet i form av rundvandring på 
Stadshuset.   
 
Föreningen har varit aktiva på Facebook under valåret och ett månatligt nyhetsbrev har 
mejlats ut till medlemmarna.   
 
  



Seniorrådet 
 
Följande valdes på årsmötet 2022 till Engelbrektsmoderaternas Seniorråd. 
Madeleine Siösteen Thiel, sammankallande  
Rolf Berndtson 
Örjan Hultåker  
Bo Fellström, styrelsens representant  
  
Madeleine Siösteen Thiel och Örjan Hultåker invaldes 2021 på 2 år till styrelsen för 
nätverket MSS- Moderata Seniorer i Stockholms stad som vice ordföranden 
respektive ledamot. 
  
Under året har föreningens Seniorråd haft 5 fysiska möten och ytterligare ett flertal 
mailkontakter. Däremot har inget allmänt medlemsmöte hållits. Föreningens 
seniora medlemmar har däremot inbjudits till talarträffar s.k. Seniorråd arrangerade 
av MSS. 
 
 
Seniorrådsmedlemmar på Seniordagen 10/5 i Kungsträdgården, och i tältet som 
arrangerades tillsammans av Moderata Seniorer i staden och länet. Madeleine 
Siösteen Thiel deltog på moderaternas Sverigemöte i Örebro i mars. 
 
Seniorrådet har fortsatt arbetet med sitt idépolitiska 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 Engelbrekts föreningens kampanjer och i andra 
kampanjmöten under valkampanjen samt arrangerade ett eget uppskattat 
flygbladskampanjmöte. Seniorrådet deltog i arbetet i valstugan på Karlaplan och 
som Valsedelsutdelare. 
 


