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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2019
Styrelsen för partikrets Bromma-Kungsholmen i Stockholms partidistrikt avger härmed följande
berättelse över föreningens verksamhet för år 2019.
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Föreningar i partikretsen
Partikretsens huvudsakliga uppgift är att samordna och stötta grundorganisationerna, se lista på
de sex geografiska S-föreningarna inom partikretsens område nedan. Nominerings- och
motionsrätt tillkommer även medlemmar i samtliga organisationer inom arbetarekommunen med

medlemmar inom partikretsens område. Totalt finns medlemmar från över 80 föreningar inom
partikretsens område.







Minneberg-Tranebergs S-förening
S Centrala Bromma
Blackeberg S-förening
Ängby S-förening
Mariehäll-Bällsta S-förening
Kungsholmens S-förening

Vid årets slut hade partikretsens geografiska S-föreningar totalt 669 medlemmar varav 570 av
dessa är A-medlemskap.
Styrelsens interna verksamhet
Under året har åtta protokollförda styrelsemöten ägt rum. Stort fokus har legat på mobilisering
inför och kampanjaktiviteter under EU-valrörelsen.
Utöver valrörelsen har fokus legat på att utveckla samordningsgrupperna inom kretsen med målet
att stärka S-föreningarnas verksamhet. Detta genom att skapa möjlighet till utbyte och tillfälle att
initiera gemensamma aktiviteter mellan ansvariga inom S-föreningarna.
Extern verksamhet
Partikretsens externa verksamhet ska främst syfta till att stärka och stödja de lokala
S-föreningarnas verksamhet. Detta så att föreningarna i sin tur fortsatt kan leverera bra och
engagerande lokalpolitisk verksamhet riktad mot föreningens medlemmar, potentiella medlemmar
samt potentiella väljare.
Kontaktperson för S-föreningen
Styrelsen utsåg inom sig en kontaktperson för respektive S-förening. Dessa har haft kontakt med
S-föreningarna löpande under året.
Möjlighet att äska om medel
S-föreningarna har under året haft möjlighet att vända sig till partikretsen för att söka medel till
verksamhet. Se ekonomisk redovisning för detaljer.
Samordningsgrupp kampanj
Under verksamhetsåret 2019 har en valkampanj genomförts. Det var till europaparlamentsvalet.
Därför sammankallade kretsens kampanjledning samtliga föreningar och bjöd in till
kampanjgruppsträffar. Kampanjgruppen träffades vid 5 tillfällen mellan mars och maj.
Kretsen bjöd även in till studiecirkel om Europas vägval, med tre träffar. Därutöver erbjöds
argumentationsträning vid tre tillfällen under våren.
Samtliga föreningar i samråd föreslog, inför EU-parlamentsvalet, att kretsen skulle ha ett
samtalsbeting om 6000 genomförda samtal på valdagen. Där 3000 samtal var fördelade till
Bromma och 3000 samtal fördelade till Kungsholmen. För att nå detta mål gjorde varje förening
en kampanjplan. Kretsen hade svårt att uppnå samtalsbetinget, fram till och med valdagen nådde
Bromma ca. 900/3000 samtal och Kungsholmen nådde ac. 1800/3000 samtal.
Kretsen genomförde en uppföljning av kampanjen inför europaparlamentsvalet genom en enkät
som samtliga föreningar fick besvara. I den framkom bland annat att: att informationen från

partiet centralt var osammanhängande och var svår att få grepp om, valrörelsen upplevdes som
en tung utmaning bland föreningarna, föreningarnas upplevelse av kampanjgruppen var bra men
man önskade fler möten och föreningarna svarade genomgripande positivt till kampanjgruppens
aktiviteter som anordnades. Föreningarna tyckte det var roligare med möten med fler deltagare
och med deltagare från olika föreningar men att dessa möten kom för tätt inpå valet. Man
önskade även i fortsättningen att ha fler aktiviteter tillsammans.
Under höstkampanjen skedde ingen aktivitet i Bromma, medan Kungsholmen hade viss aktivitet.
Bland annat besökte partidistriktets kampanjbil Kungsholmen, samt några morgonutdelningar
och dörrknackningar genomfördes i området.
Samordningsgrupp medlem
Gruppen för samordningen av medlemsansvariga har under 2019 inte haft någon sammankallade
och har därför inte träffats. Arbetet drog igång under 2018, men i och med fokus på EU-valet så
lades medlemsgruppen på is. Samverkansgruppen för studier tog istället ansvar för att arrangera
träffar för nya medlemmar eftersom medlemsvård och välkomnande in i partiet är viktigt.
Samordningsgrupp studier
Under året har studieorganisatörerna haft tre möten då rollen som studieorganisatör och framtida
planer diskuterats. Kretsensstudiesamordnare har även deltagit på de möten för studieansvariga
som distriktet ordnar. Under hösten provade gruppen att ha en gemensam träff för nya
medlemmar som en introduktion till partiet och studier i enlighet med förslag ifrån distriktet. Till
våren vill gruppen anordna en samtalsserie med tema träffar där möjligheten finns att prata
politik. I nuläget vill studieorganisatörerna samarbete och hitta kanaler för att jobba gemensamt
med studier då det känns lite utmanade att ha denna roll på egen hand.
Verksamhetsplanen 2019
I 2019 års verksamhetsplan fanns ett antal målsättningar som partikretsen skulle arbeta med, här
följer en redovisning av dessa och vilket resultat som åstadkommits.
Inom kampanj var partikretsens mål att engagera minst 70 valarbetare i kretsens gemensamma
kampanjverksamhet inför EU-valet. Totalt engagerades 65 aktivister, vilket är nära det uppsatta
målet men mer kan göras för att aktivera fler.
Partikretsen hade också som mål att öka antalet medlemmar i partikretsen till totalt 600
(huvudmedlemskap). Den 31 december 2019 hade partikretsen 570 huvudmedlemskap och målet
nåddes därmed inte. Trots att nya medlemmar värvats under året, har inte antal
huvudmedlemskap nått 600 eftersom vi alltså också har ett tapp av medlemmar.
För att stärka studier och medlemsvård inom partikretsen var målet att öka samverkan mellan Sföreningarna. Samverkansgrupperna för studier och kampanj har vart aktiva under året och
arrangerat gemensamma aktiviteter samt utbytt erfarenheter. En samverkansgrupp för
äldreansvariga har, under 2019, också påbörjat sitt arbete med att träffas och planera inför 2020.
Politikutveckling och opinionsbildning var också prioriterat i verksamhetsplanen och målet var
att öka samverkan mellan S-föreningarna för stärkt verksamhet i partidistriktets representantskap,
lokal politikutvecklig samt kontakt och påverkansarbete mot förtroendevalda i politiska
församlingar. Rapporterna till årsmötet från våra representanter i regionfullmäktige,
kommunfullmäktige och stadsdelsnämnderna är en del i det arbetet. Styrelsen har också en
rapportrunda från stadsdelsnämnderna och representantskapet på alla möten.

Slutord från ordföranden
Partikretsen vore ingenting utan dess medlemmar, så som avslutning vill jag tacka alla
medlemmar för ert engagemang och ert arbete i EU-valkampanjen. Tillsammans har vi alla visat
att Socialdemokraterna i Bromma-Kungsholmen har en röst och att vi är en kraft att räkna med.
Våra representanter i parlamenten, nämnder och stadsdelarna har fört vår talan, bemött
majoriteten och väl argumenterat för ett bättre alternativ för Stockholm.
Internt arbetar partikretsen fortfarande med att hitta sin roll, det är en fin balans att stötta Sföreningarna och att samtidigt inte ta över deras verksamhet. Vi har ännu inte riktigt landat i vad
partikretsens roll är, men dess funktion växer sakta men säkert fram genom ert, medlemmarnas,
engagemang och input.
Inom partikretsstyrelsen finns ett öppet och trevligt arbetsklimat. Det är ett trevligt gäng som har
träffats var sjätte vecka, det är verkligen ett kvitto på att vi har ett fint samarbete att bygga vidare
på inom Bromma-Kungsholmen.
Tack för alla insatser under 2019, nu fortsätter vi att planera för framtiden under 2020.

För styrelsen i partikrets Bromma-Kungsholmen
Stockholm den 24 februari 2020
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