
 

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i 
Centrala Bromma 2020 

  

  

 

Styrelse 

Hector Lopez ordförande  Vald till 2021 

Ljubov Rebenius kassör  Vald till 2021 

Ann Olsson-Rousset ledamot  Vald till 2021 

Anki Näckstam ledamot  Vald till 2021 

Ewa Korolczuk ledamot  Vald till 2021 

Johanna Davis ledamot  Vald till 2021 

Julia Korkiakoski ledamot  Vald till 2021 

Manuel Elfström Ersättare  Vald till 2021 

 Jonathan Söderberg ledamot/ kampanjansvarig Vald till 2021 

Monica Gustafsson ledamot/kaampanjansvarig Vald till 2021 

 

Styrelsen har träffats sju gånger för styrelsemöten under verksamhetsåret. 

Under året har Ewa och Anki avsagt sig sina uppdrag i styrelsen. 

  

Val/kampanjledare: Jonathan Söderberg 

Medlemsansvarig: Monica Gustafsson 

Studieansvarig: Manuel Elfström 

Pensionär/äldreansvarig: vakant 



 Medlemmar 

Föreningen hade vid årets slut  2020, 90 medlemmar. 

 

Uppdrag 

Stockholms Arbetarekommuns representantskap 

Julia Korkiakoski, ordinarie 

Johanna Davis , ordinarie 

Hector Lopez, ersättare 

Ann Olsson-Rousset, ersättare 

 

Bromma-Kungsholmens partikretsstyrelse 

Hector Lopez, ledamot 

  

Valkretsförbund 

Ingen representant 

  

Revisorer 

Johan Heinonen, Mariehäll-Bällsta S-förening 

Anne Astermo (ersättare), Blackebergs S-förening 

  

Valberedning 

Matthias Hudl Waltin till ordinarie samt Svante Astermo till ersättare 

 

 

 



Övriga förtroendeuppdrag: 

• Ledamot i Bromma Stadsdelsnämnd Matthias Hudl Waltin 

• Ersättare i Regionfullmäktige Matthias Hudl Waltin 

• Ersättare i Vårdens Kunskapsstyrningsnämnd Matthias Hudl Waltin  

• Ersättare i stadsbyggnadsnämnden Isabelle Ljungberg 

 

Återkoppling från förtroendeuppdrag i stadsdelsnämnd och region: 

2020 har varit ett utmanande år som till stora delar har präglats av Corona-pandemin. Den 
pågående pandemin har påverkat våra politiska institutioner bl.a. genom förändrade 
mötesformer med t.ex. ett reducerat antal ledamöter och genom detta försvårat det politiska 
arbetet. I de kommunala politiska uppdrag/nämnder har det tagit alldeles för mycket tid att 
komma igång med digitala mötesformer i jämförelse med t.ex. nämnder inom Regionen. 
Detta har gjort det svårare att få den insyn i verksamheten som behövs för att kunna bedriva 
oppositionspolitik och för att positivt kunna påverka de politiska besluten inom t.ex. 
stadsdelens verksamhet.  

Det som är positiv är att vi som s-grupp i både stadsdelsnämnd och regionuppdrag har kunnat 
utvecklat våra digitala mötesformer och trots den svårare situationen bedrivit en konstruktiv 
oppositionspolitik där vi har lagt ett mångtal särskilda uttalande, förslag till beslut och 
skrivelser. Dessutom har vi fått en insändare publicerad i lokaltidningen "Mitt i“ . Det känns 
viktigt att försvara vår politik och våra värderingar även utanför nämndens mötesrum framför 
en bredare publik.  

Ett medskick till Centrala Bromma s-förening inför nästa år är önskan om ett utökat 
samarbete och tankeutbyte mellan s-föreningen och s-gruppen i stadsdelsnämnd. Det är 
viktigt att det finns en bra koppling mellan de förtroendevalda och våra medlemmar, för att 
kunna lyfta problem eller frågeställningar på lokal nivå.  

 

 

 

 

 

 



Studieverksamhet och medlemsvård 

Under året har vi bjudit in medlemmar till tre samtal/föreläsningar. Vi arrangerade en 
skolfika med Kadir Kasirga. Vi pratade Socialdemokrati och kultur med Lawen Redar och vi 
diskuterade höstbudget med Annika Strandhäll. Deltagandet vid dessa studieverksamheter har 
varit god och tack vare att de arrangerats digitalt har även deltagare från andra delar av 
Sverige deltagit vilket varit ett extra roligt inslag för föreningens medlemmar.  

Vi har skrivit egna motioner och tog del av grannföreningarnas motioner och valde ut de 
motioner som föreningen skulle stå bakom.  

Vi startade en facebookgrupp för att utveckla kommunikationen i föreningen och har i 
dagsläget över 50 medlemmar i gruppen.  

Vi bjöd även in våra medlemmar på en cykeltur med exploateringsnämnden för att tycka till 
om lokalområdet här i Bromma.  

Inför årets slut arrangerades en julavslutning med samtal om året som gått och ett uppskattat 
quiz. 

Nya medlemmar har kontinuerligt kontaktats och informerats och uppmuntrats att delta på 
medlemsträffar. 

  

  

Manuel Larsson Hector Lopez 

  

  

Ljubov Rebenius Ann Olsson-Rousset 

  

Johanna Davis                                                            Julia Korkiakoski 

  

  

 


