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Norra innerstadskretsen 

Dagordning vid årsmöte 2020-03-26 kl.18.00.  

Kaffe och smörgås serveras från 17.30 

1. Kretsens årsmöte öppnas 

2. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna 

3. Dagordningen fastställs 

4. Val av ordförande för mötet 

5. Val av sekreterare 

6. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

7. Röstlängden fastställs 

8. Rapporter från kretsens representanter i kommun- respektive 

regionfullmäktigegruppen 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse 

10. Kassörens rapport 

11. Revisorernas rapport 

12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 

ledamöter för verksamhetsåret 2019 

13. Beslut om antal styrelseledamöter 

14. Val av styrelse 

15. Val av revisorer 

16. Val av företrädare i partidistriktets representantskap 

17. Val av valberedning 

18. Avslutning 

  



Sida 2 av 4 
 

Norra innerstadskretsen inom Stockholms Partidistrikt 

Verksamhetsberättelse för år 2019 

 

1. Kretsens uppgift 
 

Kretsarna ska enligt stadgarna (§10) bl.a. ansvara för lokal verksamhets- och 

organisationsutveckling, stimulera studieverksamheten, tillsammans med 

grundorganisationerna ansvara för den lokala valrörelsen, stötta den lokala 

opinionsbildningen och samordna deltagande vid större utåtriktade - arrangemang i 

kretsen. Partikretsarna ska också svara för att lokala medlemsmöten genomförs för 

nominering av stadsdelsnämndsledamöter i Norrmalms och Östermalms 

stadsdelsnämnder.   

2. Styrelsen  
 

Sedan årsmötet den 27 mars 2019 har styrelsen bestått av: 

 

Ordförande Lars Arell, Johannes–Gustav Vasa (vald till 2020) 

Kassör Birgit Marklund Beijer, Engelbrekt (2020) 

Studieledare Per Strängberg, Matteus  (2020) 

Ledamot Ulla Sjöbergh, Adolf Fredrik (2020) 

Kampanjledare Ove Andersson, Johannes–Gustav Vasa (2021) 

Ledamot Berit Nyberg, Värtan  (2021) 

Ledamot Barni Noor, Östermalm–Gärdet  (2021) 

Ersättare Jan Valeskog, Matteus  (2020) 

Ersättare Solveig Holmgren, Värtan  (2020) 

 

Barni Noor har under året lämnat styrelsen p.g.a. arbete utomlands. 

 

Styrelsen har sedan årsmötet sammanträtt 27 maj, 20 augusti, 5 november och 15 

januari.  

 

3. Verksamhet 
 
Partikretsen är som framgår av stadgarna en organisation som i första hand har 

stödjande uppgifter i relation till partiföreningarna. Med denna utgångspunkt har 

styrelsen under året beslutat att föreningarna disponerar 3 000:- var ur kretsens medel 

efter eget bestämmande. Kretsen ska arrangera ett begränsat antal möten för att lämna 

utrymme för föreningarnas arrangemang. Under hösten 2019 arrangerades ett möte 
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den 24 september om regeringens budgetproposition med budgetstatssekreterare Max 

Elger, och ett kulturpolitiskt möte den 30 oktober med avgående borgarrådet Olle 

Burell. En gemensam kalender har skapats för att göra det möjligt att tidsmässigt 

samordna föreningarnas arrangemang. 

 

Kretsen har arrangerat två nomineringsmöten, ett den 27 augusti inför fyllnadsval till 

Östermalms stadsdelsnämnd och ett den 1 oktober för fyllnadsval till Norrmalm 

stadsdelsnämnd. 

 

Valrörelsen inför EU-parlamentsvalet bedrevs i separata organisationer för Norrmalm 

och Östermalm. Kampanjen genomfördes med stor energi och erfarenheten på 

kretsnivå är att det ska finnas en bättre koordinering av praktiska hjälpmedel och 

transporter, medan utförande och arrangemang med fördel organiseras i respektive 

stadsdel. Resultatet i valet blev positivt såtillvida att stödet för Socialdemokraterna 

ökade jämfört med förra EU-valet och mer än i Stockholms kommun som helhet. 

 

4. Slutord    

 

Partikretsens roll formas i relation till partiföreningarna och i Norra innerstaden är vi 

överens om att det är föreningarna som har medlemmar och därmed både rätt och 

skyldighet att utveckla den socialdemokratiska politiken. Eftersom information från 

partidistriktet sprids direkt till föreningar och medlemmar blir kretsens roll att föra ut 

partiets politik också begränsad. Därmed blir det, utöver det rent formella, två roller 

som dominerar kretsstyrelsens arbete. Dels att ge utrymme och möjlighet för 

föreningarna att samordna sig och utbyta erfarenheter, vilket underlättas av att alla 

föreningar är representerade i styrelsen. Dels att rekrytera och nominera personer till 

olika partiarrangemang där antalet deltagare bestäms baserat på kretsindelningen.  

 

Med detta sagt är det inte i denna verksamhetsberättelse som partiets politik beskrivs 

eller kommenteras. Det får inte tolkas som att kretsstyrelsen och dess ledamöter saknar 

engagemang. Det engagemanget kan utläsas ur verksamhetsberättelserna från 

partiföreningar och de olika politiska församlingar inom och utom partiet där vi är 

verksamma. 

 

 

Lars Arell  Birgit Marklund Beijer 

 

 

Per Strängberg  Ulla Sjöbergh 

 

 

Ove Andersson  Berit Nyberg 
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