
 

 

 

Det gångna året 2020 har för oss alla liknat ingenting av vad vi hittills upplevt i våra liv. 
Pandemin har medfört dramatiska förändringar alltifrån det trots allt lätt överkomliga att ändra 
mötesformer till att för alltför många människor handla om skillnaden mellan liv och död.  

I vår verksamhet har vi visserligen tvingats ställa in en del arrangemang men har framförallt efter 
den 12 mars kunnat ställa om till genomförande av möten och annat med hjälp av digital teknik.  

Det har varit fantastiskt att se vilken förmåga alla våra föreningar har haft att ställa om till digital 
verksamhet. Det har genomförts webinarium, öppna möten, medlemsmöten, Första majfirande, 
styrelsemöten, pubkvällar med mera, och allt har skett digitalt. 

Det positiva, som vi tar med oss in i framtiden, är vilken möjlighet det digitala har medfört för 
många att kunna delta på möten. Ingen restid och lätt att ansluta. Det negativa har varit att den 
som inte har haft tekniken hemma har haft svårt att delta på mötena, och vi har saknat den 
sociala biten med fika, småprat och det roliga att bara träffas. 

Medlemmar  

Medlemmar i Krets Sydost är de personer som har medlemskap i Stockholms Socialdemokratiska                    
Partidistrikt oavsett i vilken förening eller klubb men som är fast boende inom kretsens 
geografiska område, d v s stadsdelsnämndsområdena Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och 
Skarpnäck.  
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Studieledare och sekreterare                           Birger Kato  

Kampanjledare                                               Ingela Edlund  

Kampanjledare                                               Zackarias Hort   

Vice ordförande                                             Kristina Öberg   

Ledamot                                                        Mattias Eriksson  

Ledamot                                                        Erik da Silva Örlin  

Ledamot                                                        Kim Solman  

Suppleanter:  1. Karin Lekberg, 2. Maj-Len Eklund, 3. Ebba Ringborg, 4. Jakob Brandt. 



 

 

 

Företrädare i Partidistriktets Representantskap  

Rana Nasrindotter, Lena Karlsson, Birger Kato.  

Revisorer och -suppleanter  

Lennart Pöppel, Katina Staf samt Sven Nyberg, Daniel Harc.  

Valberedning  

Curre Hansson, sammankallande, samt Maria Östberg Svanelind och Nanna Wikholm.  

hölls den 29 mars i kombinerad form digitalt respektive med begränsad fysisk närvaro i 
Bagarmossens Folkets Hus stora sal avsedd för de sju som saknade möjlighet till digitalt 
deltagande. Totalt samlade årsmötet 37 röstberättigade medlemmar. Teknik och samordning 
sköttes på plats i  Bagarmossen föredömligt av  Partidistriktets funktionärer  Tina Rönngren,   
Mia Malmgren och Marie Sher.  

Alla våra möten och övriga sammankomster efter den 12 mars har genomförts digitalt. 

Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten. Återkommande frågor har gällt hur vi i den 
pågående pandemisituationen skulle kunna hålla verksamheten och medlemskontakten på 
acceptabel nivå.  

Styrelsen har genomfört fem träffar riktade till våra föreningars ordförande och kampanjledare. 

Kretsen har varit representerad bl a vid Partidistriktets årliga verksamhetskonferens.  

Kretsen köpte in 1000 röda rosor som försågs med en liten textlapp med hälsning från 
Socialdemokraterna. Hinkar med rosor placerades ut på ett 20 tal platser. 
Alla föreningar erbjöds rosor till sina områden, och 10 föreningar hämtade rosor och placerade ut 
dem. Vid genomgång konstaterades att nästan alla rosor var borta på kvällen, vilket visade att ett 
stort antal personer i vårt område tagit en ros med sig med hälsningar från Socialdemokraterna. 
 



 

 

 

Alla våra möten och övriga sammankomster efter den 12 mars har genomförts via Zoom.  

I februari hölls medlemsmöten för kompletteringsval till våra tre stadsdelsnämnder.  

I februari inbjöd styrelsen till träff med nya medlemmar i Stockholms Stadshus. Ett tiotal 
intresserade deltog och fick även en rundvandring i denna fina byggnad uppbyggd av bland annat 
åtta miljoner tegelstenar och bladguldklädda väggar.  

Höstkampanjens tema var äldreomsorgen, och kretsen stöttade upp föreningarnas kampanjande 
genom att hålla tre ringkvällar med teknik- och manusstöd. 

I stället för Söderortsdagen, som vi brukat genomföra i samband med kretsårsmötet, höll vi två 
seminariemöten under hösten:  

Partiets jämlikhetspolitik var ämnet för mötet i september, då vi diskuterade med vår 
distriktsordförande och minister Anders Ygeman.  

Äldreomsorgs- och sjukvårdspolitiken handlade mötet i november om. Diskussionsinledare var då 
våra kommun- och regionpolitiker i ämnena Mirja Räihä respektive Talla Alkurdi. Samtalsledare 
var Lena Karlsson. 

Inför kyrkovalet 2021 höll kretsen medlemsmöte i december för val av den valberedning som 
skulle upprätta förslag till vallistor i de fyra församlingarna i vårt område; Enskede-Årsta, Vantör, 
Skarpnäck och Farsta. Gästtalare vid mötet var Wanja Lundby-Wedin.  

Inom vårt partikretsområde har vi de tre stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta samt 
Skarpnäck. Våra gruppledare i dessa är Veronica Palm, Kjell Backman samt Monica Lövström. 
Eftersom majoritets-minoritetsrelationen är densamma som i kommunfullmäktige, är våra 
socialdemokratiska grupper hänvisade till att driva ansvarsfull oppositionspolitik mot den blå-
gröna nedskärningspolitiken mot de sociala verksamheterna.  

Inom vårt partikretsområde har vi 17 lokalt verksamma partiföreningar samt en SSU-klubb:  

Årsta-Johanneshov, Enskede, Dalen, Östberga, Örby, Stureby, Bandhagen-Högdalen, Rågsved-
Hagsätra, Vantörs s-pensionärsförening, Söderled, Sköndal, Farsta-Fagersjö, Farsta strand, 
Hammarbyhöjden-Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen, Skarpnäcksfältet samt SSU Lucidor.  



 

 

 

Föreningen Söderled har under året aktiverat nya kampanjmetoder och i flera omgångar haft 
dialog via digital mediakanal med befolkningen i Farstaområdet och fått tusentals reaktioner och 
kontakter. Kretsen har bidragit med medel för annonseringen 

 

Ett mycket märkligt år har vi bakom oss, och tyvärr finns risken att den svåra pandemin kommer 
att påverka oss länge än. Men ur kris och kaos föds också uppfinningsförmåga och utveckling.  

Mycket har ställts in men mer har ställts om. Medicinsk vetenskap, privatlivets umgängesmönster, 
resvanor och yrkesliv, nästan allt har förändrats. Med gemensam vilja och förenade krafter och 
öppenhet för förändringar har vi alla möjligheter att ta oss igenom detta. 

Politiskt har många brister blottats, varav en del påtalats från vår sida, annat har överraskat oss 
alla, inget får nonchaleras. Vår rörelse har viljan och kraften att driva den humanistiska politik 
som behövs.   
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Mattias Eriksson                         Erik da Silva Örlin                         Kim Solman    


