
  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Anders Ygeman öppnade mötet med några minnesord över Lisbeth 
Palme och Per-Erik Kull som har avlidit. De hedrades med en stunds tystnad. 

Anders kommenterade naturligtvis det pågående försöket till regeringsbildning. Men 
ikväll ska vi prata om valutvärderingen. Vi värvade 1.500 nya medlemmar och hade 
331.000 samtal med stockholmarna. Och Stockholm är det enda partidistriktet i 
landet som ökat i alla tre valen.  

Även höstkampanjen har varit lyckad. Två partidistrikt har utmärkt sig, Norrbotten 
och Stockholm. Nu ska vi kritiskt granska valrörelsen för att göra det ännu bättre i 
kommande val. 

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Dagordningens fastställande 

Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 

a) Till mötesordförande valdes Teres Lindberg och Daniel Carlstedt. 

b) Till mötessekreterare valdes Elsemarie Bjellqvist. 

c) Till protokollsjusterare valdes Daniel Vencu Velasquez Castro och Kerstin 
Mannerqvist. Justeringsdatum fastställdes till 5 december 2018. 

d) Till rösträknare valdes Lars Sundberg och Kristina Öberg. 

Presidiet gjorde en genomgång av VoteIT-systemet och arbetsordningen. 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 81 ombud. 

§ 5 Eftervalsanalys 

Aida Hadzialic och Carina Persson föredrog eftervalsanalysen. 
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Den kommer att offentliggöras den 3 december, varför den endast redovisades 
muntligt. 

I debatten deltog Rustan Rydman, Mårten Westberg, Roine Hangvar, Kalle Petré, 
Åsa Odin Ekman, Gunnar Björkman, Lena Josefsson, Kerstin Mannerqvist, Carl-
Michael Palmér, Gursimer Singh och Kalle Petré.  

Carina och Aida kommenterade de frågeställningarna som togs upp i debatten. Johan 
Sjölander tackade dem för det fina arbetet.  

§ 6 Verksamhetsinriktning 

Kommunsekreteraren Johan Sjölander föredrog förslaget till verksamhetsinriktning 
och föreslog mötet att anta densamma. 

Han justerade förslaget med en ny text på första stycket under rubriken Vision. Den 
nya texten ska vara:  

Socialdemokraterna i Stockholm ska vara en stark, levande och framtidsinriktad 
folkrörelse som vinner val och förändrar samhället i socialdemokratisk riktning. Vi 
lever i en tid då demokratin ifrågasätts och hotas av mörkerkrafter runt om i världen. 
Vårt svar är att organisera för demokrati, frihet och jämlikhet. Distriktets vision är att 
2022 vara den ledande politiska folkrörelsen i Stockholm. 

Margareta Stavling föreslog att lägga till ”och klubbar” under mått, punkt ”Fler 
välfungerande s-föreningar”. Samt att detta också konsekvensändras i texten i sista 
stycket i visionstexten. 

Mötet beslöt på förslag av styrelsen att bifalla förslaget. 

Eva Risberg föreslog att under Vision, efter meningen … ska vinna väljarnas 
förtroende 2022 lägga till: Vår ideologi och vår värdegrund ska vara tydliga i alla våra 
förslag. 

Mötet beslöt på förslag av styrelsen att bifalla förslaget. 

Margareta Stavling föreslog ett nytt andra stycke. 

Vi vill ägna vår politiska kraft och vårt organisatoriska arbete under perioden fram till 
nästa val åt att lära oss att kommunicera bättre med, särskilt de väljare som inte 
uppfattar socialdemokratin som sitt förstahandsval. Vi vill lära oss att kraftfullt 
bemöta antidemokratiska krafter och partier i vår omvärld. Vi vill i nästa valrörelse 
känna oss så trygga i vår egen beskrivning av verkligheten att vi har goda argument 
för vår politik oavsett vilka väljare vi möter. 2019 är också ett valår och 
målsättningen är att under verksamhetsåret vinna europaparlamentsvalet. 

Mötet beslöt på förslag av styrelsen att avslå förslaget. 

Margareta Stavling föreslog att ersätta ”tre” till ”fyra” övergripande mål samt föreslå 
ny fjärde punkt ”Socialdemokratin ska uppfattas som Stockholms ledande 
demokratiska kraft”. 
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Mötet beslöt på förslag av styrelsen att avslå förslaget. 

Margareta Stavling föreslog att under mått lägga till ytterligare en punkt ”Vi ska ha 
börjat stärka vårt anseende som demokratins främsta förespråkare”. 

Mötet beslöt efter försöksvotering på förslag av styrelsen att avslå förslaget. 

Övriga insända förslag från Margareta Stavling drogs tillbaka.  

Mötet beslöt i övrigt att besluta enligt styrelsens förslag till Verksamhetsinriktning. 

I debatten deltog även David Persson och Lisa Carlsson. 

§ 7 Rapporter  

Inga rapporter förelåg. 

§ 8 Frågestund  

Inga frågor hade inkommit. 

§ 9 Avslutning 

Kommunsekreteraren Johan Sjölander tackade presidiet för ett fint genomfört möte.  

Mötesordföranden avslutade mötet kl 20.00. 

 

Vid protokollet 

 

Johan Sjölander     

 

Tjänstgörande sekreterare  

 

Elsemarie Bjellqvist   

 

Justeras 

 

Daniel Vencu Velasquez Castro Kerstin Mannerqvist 

 


