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Norra innerstadskretsen 

Dagordning vid årsmöte 2020-03-16 kl.18.00.  

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 2020 
13. Beslut om antal styrelseledamöter 
14. Val av styrelse 
15. Val av kassör 
16. Val av revisorer 
17. Val av företrädare i partidistriktets representantskap 
18. Val av valberedning 
19. Avslutning 
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Norra innerstadskretsen inom Stockholms Partidistrikt 

Verksamhetsberättelse för år 2020 

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 26 mars 2020 har styrelsen bestått av: 
 
Ordförande Lars Arell, Johannes–Gustav Vasa (vald till 2022) 
Kassör Birgit Marklund Beijer, Engelbrekt (2021) 
Studieledare Per Strängberg, Matteus  (2022) 
Ledamot Ulla Sjöbergh, Adolf Fredrik (2022) 
Kampanjledare Ove Andersson, Johannes–Gustav Vasa (2021) 
Ledamot Berit Nyberg, Värtan  (2021) 
Ledamot Johan Silvera, Östermalm–Gärdet  (2021) 
Ersättare Jan Valeskog, Matteus  (2021) 
Ersättare Solveig Holmgren, Värtan  (2021) 

 

Styrelsen har sedan årsmötet sammanträtt 12 maj, 8 juni, 17 augusti, 21 september, 23 
november, 26 januari och 1 mars.  

 
3. Verksamhet 

 
Det gångna verksamhetsåret har på alla sätt präglats av pandemin. De traditionella 
utåtriktade arbetsformerna på torg och i parker har helt fått ställas in. I en krets där 
sociala medier spelat en undanskymd roll för att bygga gemenskap har även det 
interna arbetet blivit lidande. Kretsen har genomfört medlemsmöten via Zoom i den 
omfattning som planerats och med allt bättre deltagande och teknisk kvalitet. Vid 
fjolårets årsmöte deltog Anna Ekström, utbildningsminister och boende inom kretsen. 
Den 12 maj gästades vi av regionborgarrådet i opposition Aida Hadzialic. Den 14 
september berättande ordföranden i Jämlikhetskommissionen Per Molander om 
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kommissionens betänkande som just överlämnats till regeringen och den 10 november 
var vår gruppledare i kyrkomötet Jesper Eneroth hos oss och inledde kyrkovalrörelsen. 
Den 19 januari i år hölls ett medlemsmöte med socialministerns statssekreterare 
Tobias Lundin Gerdås, boende inom kretsen, som beskrev regeringens arbete under 
pandemin. 
 
Genom en nyordning som beslutades av Representantskapet under året fick kretsen en 
ny roll inför kyrkovalet. Vid medlemsmötet den 10 november utsågs en gemensam 
valberedning för framtagande av listor till valet i samtliga sju församlingar och den 15 
februari i år fastställdes listorna vid ett gemensamt medlemsmöte i kretsens regi. 
Samma dag arrangerades också ett nomineringsmöte för fyllnadsval till Norrmalms 
stadsdelsnämnd. 
 
Kretsens ekonomi är god och visar ett överskott på 30 971 kr. Intäkterna härrör från 
anslag från partidistriktet. På grund av årets pandemi har utgifterna varit små. 
 

4. Slutord    
 
Vi ställer inte in – vi ställer om, har varit ett mantra för många under det gångna året. 
Även inom Norra innerstadskretsen har det fungerat att hålla möten på Zoom, och 
framför allt vårt senaste medlemsmöte hade en form som gjorde att fler kunde delta 
och diskutera i det nya formatet. Det som inte har lyckats är att stödja föreningarna i 
att nå ut till medborgarna digitalt. Vårt kollektiva bidrag till partiets kampanjer har 
varit svagt.  
 
När detta skrives har det gått snart ett år sedan pandemin förändrade förutsättningen 
både för partipolitiken och alls våra privatliv. Vi upplever hur en socialdemokratiskt 
ledd regering genom intensivt arbete visar på vikten av ett starkt samhälle som håller 
ihop och som har resurser att ingripa när oväntade kriser drabbar människor och 
företag. Vi ser också hur vi når ut med vårt budskap i regionen att sjukvård till alla 
inte går att förena med en sjukvård på marknadens villkor. Pandemin visar att 
Socialdemokraterna behövs och vi kan trots det svåra läget känna viss framtidstro.  
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