
Gärdesmoderaternas Verksamhetsberättelse 2022
Styrelsen för Gärdesmoderaterna får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret
2022.

Organisationsnummer: 332158-7473

Årsmötet 2022
Årsmötet hölls den 9 februari 2021 på Carlssons Skola. I anslutning till årsmötet höll Ulf
Kristersson ett anförande med efterföljande utfrågning.

Barbro Ungfeldt utsågs till årets medlem för sina fina kampanjverksamhet.

Ordförande Ingebrikt Sjövik avtackades efter nästan tio år som ordförande. Styrelsen vill
framföra vårt varma tack för Ingebrikts insatser och vi ser fram emot att arbeta med honom i
hans ny förening i Spånga där han numera bor.

Styrelsen
Vid årsmötet 2021 valdes följande styrelse:
Ordförande: Tom Hedrup
Vice ordförande: Magnus Granat
Ledamöter: Åke Persson
Dan Sonesson
Barbro Ungfeldt
Kristina Ekelund
Tobias Berglund
Ulrika Sager
Viktor Markunger
Evelina Kogsta

Övriga val
Vid årsmötet valdes även till följande uppdrag: Revisor: Gunvor Åkerblom

Revisorssuppleant: Heléna Levy



Ombud till förbundsstämmor (8 st): Tom Hedrup, Magnus Granat, Åke Persson, Dan
Sonesson, Kristina Ekelund, Barbro Ungfeldt, Tobias Berglund, Ulrika Sager.

Ersättare till förbundsstämmor: Viktor Markunger, Evelina Kogsta, Ingebrik Sjövik, Gunvor
Åkerblom
Helena Levy, Henrik von Celsing, Karin Franck och Johan Dufva.

Valberedning: Ingebrikt Sjövik, sammankallande, Henrik von Celsing och Johan Dufva.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 145 st. (föregående år: 150 st).

Medlemsmöten
Verksamhetsåret har präglats av många trevliga träffar. Föreningen har också tagit beslut
om att vi ska arrangera två träffar under 2023. Den ena är redan inplanerad vid Beridna
Högvakten den 9 februari. Styrelsen har aktivt arbetat för att öka samarbetet med de andra
Östermalmsföreningarna för att öka antal medlemmar på medlemskvällarna.

Då det har varit valår har föreningsmedlemmar bjudits in till över tio olika evenemang.
Merparten har varit fullbokade och mycket uppskattade.

Utbildningar
Förbundet har via partiets intranät tagit fram utbildningar som alla medlemmar kan välja att
gå.

Kampanjer
Kampanjgruppen har framgångsrikt ökat antal kampanjer inför valet. Föreningen har varit del
av alla av förbundets ordnande kampanjer från fastighetsskatt till elpriser. Föreningen har
också tillsammans med förbundet tagit fram specialanpassade kampanjer för trygghet på
Gärdet. Hela styrelsen var mycket aktiv under valrörelsen och var daglig med på kampanjer
på Östermalm och över hela Stockholm. Vi bemannade även valsedelsutdelning under
valdagen. Vårt hårda arbete utmynnade i att Östermalm var den stadsdel i Stockholm som
gjorde den bästa valrörelsen. Vi är mycket stolta över detta.



Information
Föreningen har sänt ut två stycken medlemsbrev under året med information om möten,
utbildningar, kampanjer mm. Föreningen har använt sig av informationsspridning via
hemsida på Internet med adress www.moderaterna.net/gardet och
http://www.gardetmoderaterna.se/

Lokalpolitiska frågor
De lokalpolitiska frågorna har bevakats genom de moderata ledamöterna i
Stadsdelsnämnden samt även, till stor del, genom Gärdesmoderaternas
politikutvecklingsgrupp.

Valda representanter för föreningen i
politiska organ mm
Som en följd av valresultatet 2022 har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag
under året:

Kommunfullmäktige: Tom Hedrup, ledamot

Av kommunfullmäktige/landstinget valda medlemmar i föreningen:
Stadsbyggnadsnämnden: Ingebrikt Sjövik, ersättare
Stadsdelsnämnden: Magnus Granat, ledamot
Arbetsmarknadsnämnden: Tom Hedrup, ledamot
Trafiknämnden: Dan Sonesson
Nämndeman Hovrätten: Magnus Granat

Nämndemän under året (11 st.):
Tingsrätten: 7
Förvaltningsrätten: 4

Samarbete
Gärdesmoderaterna har ökat sitt samarbete med övriga Östermalms-föreningar. Bland annat
har ordföranden för samtliga föreningar haft möten. Vi planerar utbildningsaktiviteter
tillsammans och planerar för gemensamma avslutningar när tillfälle ges. Föreningen har
också bestämt att vi ska kampanja med föreningar över hela Stockholm under valrörelsen.

http://www.moderaterna.net/gardet
http://www.gardetmoderaterna.se/


Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.

Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmar och andra engagerade för stödet under året. Valrörelsen var
mycket tuff och vi fick bemöta både kritik och beröm vid valstugan på Östermalm. Vi är
mycket nöjda med uppslutningen runt valrörelsen och att alla som kunde tog del i
valrörelsen. Nu utvärderar vi valet och ser över hur vi kan växa och ta röster från samtliga
partier i Stockholm fram till valet 2026. I kommunfullmäktige arbetar man nu med en ny
politik för partiet och styrelsen kommer aktivt att deltaga i den processen för att få med
viktiga åtgärder i just vår stadsdel. Vi uppmanar medlemmar att kontakta oss med
synpunkter, frågor, förslag eller kritik. Vi finns här för er skull och vill ha en nära kontakt med
alla våra medlemmar. Tveka aldrig att höra av er.

Styrelsen föreslår årsmötet
att lägga 2022 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt
att godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning.

Stockholm den 18 januari 2022.

Tom Hedrup Magnus Granat
Ordförande Vice ordförande


