
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokraterna i Stockholm partikrets sydväst 

Verksamhetsberättelse  

Inledning 

Året 2020 kommer gå till historien som ett mycket speciellt år – ett år präglat av en 

världsomspännande pandemi, men också ett år där vi visade styrkan i vår folkrörelse. Tack 

vare vår hundraåriga erfarenhet av mötesverksamhet och föreningsarbete stod vi starkt 

rustade för att snabbt kunna ställa om. Styrkan i vår rörelse är vår historia. 

Det har varit fantastiskt att se alla föreningars förmåga till kreativitet och nyfikenhet under 

det gångna året. Det har ordnats digitala kampanjer, öppna möten, medlemsmöten, Första 

maj-firanden, valvakor med mera. Och allt har skett digitalt. 

De nya digitala mötesformerna har på ett nytt sätt öppnat upp och breddat vår verksamhet. 

När ett möte inte är längre bort än en knapptryckning har fler kunnat engagera sig. Samtidigt 

är det viktigt att vi kommer ihåg att den digitala omställningen också har varit utmanande 

och vi är många som saknar att ses över en kopp kaffe och lite härligt småprat. 

Med en förståelse och en respekt för detta ska vi fortsätta att utveckla vår verksamhet 

tillsammans – för ett starkare Stockholm! 

Medlemmar 

Medlemmar i Krets Sydväst är de personer som har medlemskap i Stockholms 

Socialdemokratiska Partidistrikt och som är fast bosatt i kretsens geografiska område, dvs 

stadsdelsnämndsområdena Hägersten-Älvsjö och Skärholmen.  

Kretsstyrelsen 

Ordförande: Kata Hansson 

Kassör: Gustav Mannerström 

Studieledare och sekreterare: Kerstin Mannerqvist 

Kampanjledare: Johan Rönnblom, Stefan Johansson & Ababacarr Jammah 

Ledamöter: Stefan Johansson, Johan Rönnblom, Kristin Öster, Eva-Louise Erlander-

Slorach, Kata Hansson, Kerstin Mannerqvist, Andreas Lind 

Suppleanter: Elisabeth Näslund, Marie Jamong Ndow, David Loveday, Åsa Eriksson, Chanti 

Hamasdi 

Företrädare i Partidistriktets Representantskap: Kristin Öster, Eva-Louise Erlander-Slorach 

och David Loveday.  



 

 

 

 

 

Revisorer och suppleanter: Ordinarie: Ing-Marie Gidlööf och Lars Olof Blixt 

Ersättare: Bo Irsten och Majvi Andersson 

Valberedning: Malte Sigemalm (sammankallande), Bo Sehlin, Bengt Sandberg, Björn Sund, 

Roine Hangvar, Barbro Forsberg Andersson, Ulrika Lorentzi, Eleonore Eriksson, Margareta 

Stavling och Helena Lanzer-Sillén.  

Årsmötet 

Den 31 mars hölls ett digitalt årsmöte. Totalt samlade årsmötet 54 röstberättigade 

medlemmar. Under våren valdes Catharina Piazzolla till ny kommunsekreterare och 

Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder slogs samman till en. Med anledning av 

detta ordnades ett medlemsmöte den 5 maj där Kata Hansson valdes till ny ordförande och 

den nya SDN-gruppen valdes.  

Styrelsemöten, konferenser, m.m. 

Alla medlemsmöten och styrelsemöten har under året varit digitala. 

Styrelsen har genomfört 7 stycken protokollförda möten. Vid dessa möten har vi bland annat 

pratat om läget i de olika föreningarna och hur vi från kretsen har kunnat stötta upp 

föreningarnas verksamhet.  

Soppa & politik/Macka & politik har tidigare varit uppskattade former för kretsens 

medlemsmöte. Dessa mötesformer har vi under året utvecklat efter de rådande 

förutsättningarna och arrangerat möten under rubriken ”Storforum i Sydväst”. Vi har 

genomfört sex öppna storforum där vi bland annat har pratat om situationen i Belarus, valet i 

USA samt gästats av socialminister Lena Hallengren. 

I anslutning till motionsstoppet till Partikongressen 2021 arrangerade styrelsen en 

motionsskrivar-workshop för  MotionsWS för kretsens föreningar. Vi har även representerat 

kretsen vid ordförandeträffar och partidistriktets verksamhetsplaneringskonferens i 

november. 

Vi har även genomfört gemensamma ringkvällar i anslutning till höstens kampanjveckor 

samt en digital medlemsvärvningskampanj på Facebook under februari 2021. 

Inför kyrkovalet 2021 bjöd kretsen in till ett medlemsmöte i december för val av den 

valberedning som skulle upprätta förslag till vallistor i de tre församlingarna i vårt område; 

Brännkyrka, Hägersten och Skärholmen. Gästtalare vid mötet var Jesper Eneroth. 

Inom vårt partikretsområde har vi de två stadsdelsnämnder; Hägersten-Älvsjö samt 

Skärholmen. Våra gruppledare i dessa är Eva Fagerhem samt Salar Rashid.  

Kretsen har bidragit med ekonomiska medel till föreningarnas olika kampanjer under året.  

Ekonomi 

Året har präglats av Corona-pandemin vilket visat sig även i kretsens ekonomi. Eftersom 

verksamheten under större delen av året bedrivits digitalt har många av våra kostnader för 

verksamheten i princip försvunnit helt.Trots detta har vi ändå försökt ställa om även i hur vi 



 

 

 

 

 

använt våra ekonomiska medel. Exempelvis har vi försökt satsa mer på digital kampanj och 

därmed sponsrat en del inlägg och riktad reklam på sociala medier. Kretsen har även bidragit 

med ekonomiska medel till föreningarnas olika kampanjer under året. 

Som tidigare år har kretsen även mottagit en del bidrag främst i form av Swish-betalningar 

från medlemmar. Vi vill tacka för dessa bidrag, de hjälper oss att bedriva verksamhet med 

god kvalitet och nå ut med vårt budskap till fler stockholmare! 

 

 


