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Norra innerstadskretsen 

Kallelse till Årsmöte den 22 mars, Sveavägen 68 

Från 17.30 Kaffe med tilltugg 

18.00 Årsmötesförhandlingar 

Ca 18.40 Riksdagsledamot Lawen Redar talar 

Ca 19.20 Information om valrörelsen 

Dagordning  

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 2021 
13. Beslut om antal styrelseledamöter 
14. Val av styrelseordförande 
15. Val av styrelseledamöter 
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 2021 

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 16 mars 2021 har styrelsen bestått av: 
 
Ordförande Lars Arell, Johannes–Gustav Vasa (vald till 2022) 
Kassör Birgit Marklund Beijer, Engelbrekt (2023) 
Studieledare Per Strängberg, Matteus  (2022) 
Ledamot Ulla Sjöbergh, Adolf Fredrik (2022) 
Kampanjledare Ove Andersson, Johannes–Gustav Vasa (2023) 
Ledamot Berit Nyberg, Värtan  (2023) 
Ledamot Johan Silvera, Östermalm–Gärdet  (2023) 
Ersättare Jan Valeskog, Matteus  (2022) 
Ersättare Solveig Holmgren, Värtan  (2022) 

 

Styrelsen har sedan årsmötet sammanträtt 26 april, 7 juni, 2 september, och 1 februari.  

 
3. Verksamhet 

 
Verksamhetsåret har präglats av val och valförberedelser. Kyrkovalet i september, det 
oväntade partiledarvalet i november och fastställande av listor inför de allmänna valen 
2022. Vid fjolårets årsmöte deltog dåvarande inrikesministern Mikael Damberg som 
talade om samhällets beredskap från flera synvinklar. Pandemin har visat oss att det på 
hur många olika sätt vi är beroende av omvärlden? Utöver detta har ett medlemsmöte 
hållits i kretsens regi – mötet för att fastställa valsedlarna till kommunfullmäktige den 
15 november. Flera av föreningarnas möten har varit öppna digitalt och inbjudan har 
sänts ut till medlemmarna i hela Norra innerstan. 



Sida 3 av 3 
 

Valrörelser i Norra innerstan bedrivs traditionellt på två täter – Norrmalm och 
Östermalm – och i kyrkovalrörelsen gjordes också mycket av arbetet av de 
församlingsaktiva i respektive församling. Utfallet i valet den 19 september måste 
beskrivas som mycket gott. Vi försvarade våra röstandelar efter det starka valet 2017 
och ökade sett över hela kretsen med fyra mandat. 
Under hösten blev det åter möjligt att vara ute och möta medborgarna på gator och 
tog. Även höstkampanjen genomfördes på stadsdelsnivå och gav mersmak inför 
valåret 
Våra förtroendevalda i parlament och stadsdelsnämnder jobbar i opposition både i 
regionen och i staden. Framför allt på regionnivå har våra alternativ fått stor medial 
uppmärksamhet och engagerat många att delta i kampanjer inte minst för mera 
resurser till förlossningsvården. 
Kretsens ekonomi är god och intäkter och kostnader balanserar varandra under året. 
Kostnaderna avser annonsering i Mitt i-tidningarna och affischer inför kyrkovalet. 
 

4. Slutord    
 
Det kan verka motsägelsefullt att samtidigt som en pandemi försvårar för oss både att 
mötas internt och att ordna utåtriktade aktiviteter så växer medlemsantalet. Det går 
också att i opinionsundersökningar se att stödet för Socialdemokraterna ökar. Det är 
sannolikt en kombination av att många ser Socialdemokraterna som garanter för ett 
stabilt ledarskap i en orolig tid, men också en tydlig reaktion på det misslyckade för en 
politik baserad på marknadsliberala teorier som blir alltmer uppenbart. Det är också ett 
gott betyg åt de av våra företrädare som lyckats nå ut via media och digitala kanaler. 
Nu ser vi fram emot en valrörelse utan restriktioner, där många kommer att prioritera 
annat i livet än det kommande valet. Låt oss i varje situation påminna om att det är 
bara när vi väljer gemensamma lösningar som det blir möjligt för alla att njuta av 
friheten. 
 
 
 
Lars Arell  Birgit Marklund Beijer 
 
 
Per Strängberg  Ulla Sjöbergh 
 
 
Ove Andersson  Berit Nyberg 
 
 
Johan Silvera 
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