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1. Verksamhetsberättelse 2016 

1.1. Organisation 

Föreningsstyrelse 
Yasmine Larsson, ordförande 
Anne-Marie Pålsson, vice ordförande 
Jenny Grenander, ledamot och internationell sekreterare 
Bengt Hall, ledamot 
Johan Kaluza, ledamot och kassör 
Erik Nordblad, ledamot 
Anders Nordström, ledamot 
Erland Eriksson, ersättare 
Ulla Holm, ersättare t.o.m. 2016-11-30 

Revisorer 
 
Ordinarie 
Jessica Semb, auktoriserad revisor 
Magdalena Streijffert, verksamhetsrevisor 
 
Ersättare 
Åsa Dahlgren, personlig ersättare för Jessica Semb 
Inga-Lill Larsson, personlig ersättare för Magdalena Streijffert 

Valberedning 
David Hesslefors, sammankallande 
Mattias Danielsson 
Sara Karlsson 

Anställda 
Magnus Simonsson, generalsekreterare, deltid (60 procent) 
Jonas Wikström, kampanjombudsman, deltid (60 procent) 

Lokalavdelningarnas kontaktpersoner 
Anders Johansson, Gotland  Ulf Nilsson, Malmö 
Sverker Frid, Göteborg  Ulf Pilerot, Norrbottens län 
Eva Ingers, Helsingborg  Eva Ek Josefsson, Sjuhärad 
Peter Bloch, Järfälla  Cecilia da Mata, Stockholm 
Helen Carlsson, Jönköping  Ulla Holm, Uppsala 
Elisabeth Jörgensen, Kristianstad Ulf Gustavsson, Värmland 
Bengt Hall, Lund  David Örtenvik, Östergötland 

1.2. Kansli 
Föreningens kansli finns på Karlbergsvägen 86 B i Stockholm. Det är ett nationellt kansli med 
arbetsplats för generalsekreteraren och kampanjombudsmannen, men fungerar även som 
möteslokal för lokalavdelningen i Stockholm. De anställda har bemannat kansliet tre dagar per 
vecka och i övrigt funnits tillgängliga via e-post, telefon och sociala medier. 
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1.3. Föreningens aktiviteter 

Styrelsens verksamhet 
Styrelsen, som valdes av kongressen 2016, har haft sju protokollförda sammanträden. Sex möten 
ägde rum i Stockholm och ett i Helsingborg. Styrelsens verkställande utskott har haft tre 
protokollförda sammanträden. 

Utskick 
Medlemmarna i föreningen har under år 2016 erhållit e-postutskick, nyhetsbrevet Republikanska 
rader, varje månad samt tre utskick brevledes; medlemstidningen Reform i februari och 
november samt inbetalningskort i december. 

Reform 
Medlemstidningen Reform, som kom ut med sitt första nummer i oktober 2011, skickades ut till 
medlemmarna två gånger under år 2016. 

Webbplats 
I februari 2016 lanserades en ny webbplats (www.republikanskaforeningen.se). Föreningens 
tidigare webbplats (www.repf.se) var cirka sex år gammal och uppfattades som föråldrad. Den 
nya webbplatsen hade i snitt 1 700 besök/vecka. Det var en ökning med 50 procent jämfört med 
2015. 

Sociala medier 
Föreningens kanaler på sociala medier är viktiga för opinionsbildning. Föreningen har en sida på 
Facebook (www.facebook.com/republikanskaforeningen) med 44 300 personer som gillar den 
och finns på Twitter (www.twitter.com/repf) med cirka 5 100 personer som följare. Dessutom 
finns föreningen på Instagram (www.instagram.com/repfse) med fler än 1 400 följare och på 
Google+ (www.google.com/+repfse) med 180 följare. 
 
Vid årsskifte:   2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 
Antal som gillar på Facebook: 44 271 41 277 36 773 20 035 
Antal som följer på Twitter:  5 084 4 614 3 869 3 292 
Antal som följer på Instagram: 1 408 858 500 
Antal som följer på Google+: 180 172 150 

Debatter och offentliga möten 
Representanter för föreningen har deltagit i ett flertal debatter och andra publika möten under det 
gångna året. 

Boken Republik! 
Den 11 juni 2015 började styrelsen diskutera ett bokprojekt. Det var styrelseledamot Bengt Hall 
som ville skriva en bok om statsskicket och frågan om monarki eller republik. Syftet var att sprida 
fakta, öka kunskaperna om statsskicket och att ge underlag för debatt och stöd i 
opinionsbildningen. Boken Republik! skrevs under 2016 och trycktes i januari 2017. Utgivningen 
finansierades via en framgångsrik insamling bland medlemmar och sympatisörer. 
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Strategi för republik 
Den 29 augusti 2015 beslutade styrelsen "att ta fram en strategi för införandet av republik". En 
strategigrupp med styrelseledamot Johan Kaluza, tre medlemmar och föreningens två anställda 
tillsattes. Gruppen arbetade under hela året 2016. I februari 2017 lämnade de över ett förslag till 
styrelsen på en strategi för hur Sverige ska bli en republik. 

Kungabarnskampanj 
Under våren 2016 födde både Victoria Bernadotte och Sofia Hellqvist Bernadotte barn. Födslar 
och dop är tillfällen då kungahuset och monarkin kommer in i det allmänna medvetandet. Den 
mediala uppmärksamheten väckte reaktioner och Republikanska föreningen bedrev en egen 
kampanj med fokus på ojämlikhet. Bland annat genom en helsidesannons i DN och Expressen 
samt en granskning av hur Victoria Bernadotte och Sofia Hellqvist Bernadotte fick en gräddfil i 
Stockholms förlossningsvård. 

Kampanj mot dopgåva i Skåne 
Republikanska föreningen överklagade innan sommaren, med hjälp av medlemmar, besluten i 
flera skånska kommuner om att bidra med pengar till landshövdingens doppresent åt Victoria 
Bernadottes son Oscar Bernadotte (en lekplats för en miljon kronor i Söderåsens nationalpark). I 
september kom utslaget från förvaltningsrätten, som gick helt på föreningens linje. Kommunerna 
fick därmed tillbaka skattebetalarnas pengar, i den mån de redan betalats ut. Utslaget kan också 
påverka hur andra kommuner ser på kunglig uppvaktning framöver. Republikanska föreningen 
kan därmed, tack vare överklagandekampanjen, ha bidragit till att vi får se mycket mindre av 
offentligt kungafjäsk i framtiden. 

Namninsamling för sänkt apanage 
Kungens anslag har ökat med 25 miljoner sedan 2009. Det är dags att sänka och lära kungen 
prioritera. Under senare delen av hösten 2016 genomförde föreningen en namninsamling för att 
sänka apanaget. Den 31 december hade kampanjen fått 1 995 underskrifter. Lokalavdelningarna 
kontaktades och försågs med underlag. 

1.4. Lokalavdelningar 
Aktiva lokalavdelningar är en viktig del i arbetet för att införa republik. I slutet av år 2016 var 
antalet lokalavdelningar 14 stycken. Styrelsen och föreningens anställda har under året haft 
löpande kontakt med samtliga avdelningar. Under året tillkom en ny lokalavdelning i 
Helsingborg, medan avdelningarna i Jämtlands län, Umeå, Växjö och Örebro avvecklades då 
intresse saknades bland medlemmarna lokalt för att driva verksamheten vidare. 
 
Styrelsen har bjudit in lokalavdelningarnas kontaktpersoner till verksamhetskonferenser vid två 
tillfällen under året, den 24 april i Stockholm och den 19 november i Helsingborg. Dessa 
konferenser har använts för diskutera strategier, verksamhet och aktuella frågor. Konferensen i 
Helsingborg var öppen för alla intresserade medlemmar. 

1.5. Unga republikaner 
Den 13 november 2010 höll Unga republikaner sin konstituerande kongress och sedan den 23 
maj 2013 är Unga republikaner Republikanska föreningens officiella ungdomsförbund. Unga 
republikaner har för närvarande drygt 1 000 medlemmar. Unga republikaners kongress 2016 ägde 
rum den 1 oktober och då valdes en ny styrelse med Aza Cheragwandi som förbundsordförande. 
Republikanska föreningens anställda har varit involverade i arbetet med att få ett mer aktivt 
ungdomsförbund. 
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1.6. Alliance of European Republican Movements 
Republikanska föreningen tog i början av 2010 initiativ till bildandet av en europeisk 
paraplyorganisation för republikanska rörelser. Alliance of European Republican Movements 
(AERM) formerades formellt i Stockholm den 19 juni 2010. Alliansen består av nationella och 
partipolitiskt obundna organisationer från Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Spanien, 
Storbritannien och Sverige. 
 
Inom styrelsen har Jenny Grenander varit utsedd till internationell sekreterare. I den rollen har 
hon deltagit i regelbundna telefonkonferenser med övriga internationellt ansvariga från 
organisationerna inom AERM. 
 
AERM håller ett årligt konvent för att utbyta erfarenheter, idéer och kampanjstrategier mellan 
medlemsorganisationerna. År 2016 ägde detta konvent rum i Madrid, Spanien, den 14-16 april. 
Från Republikanska föreningen deltog den internationella sekreteraren Jenny Grenander, 
styrelseledamoten Anders Nordström, generalsekreteraren Magnus Simonsson och 
kampanjombudsmannen Jonas Wikström. 
 
Utöver AERM-konventet har representanter för Republikanska föreningen deltagit vid nationella 
möten arrangerade av de republikanska rörelserna i Danmark och i Storbritannien. Bland annat 
talade Jenny Grenander vid en konferens med brittiska Republic i Manchester den 16 juli 2016. 

1.7. Republikanska aktiviteter i riksdagen 
I riksdagen finns sammanlagt 27 ledamöter från fem olika partier som under innevarande 
mandatperiod har agerat aktivt för republik. Arbetet för republik har under 2016 resulterat i 
följande riksdagsmotioner: 
 
• Apanaget (motion 2016/17:63) av Robert Hannah (L) 
• Dags att gå vidare från Torekovkompromissen (2016/17:1051) av Niclas Malmberg med flera 
(MP, V, L, C, S) 
• Ett demokratiskt statsskick (2016/17:1155) av Sara Karlsson m.fl. (S) 
• Demokratiskt vald statschef - för barnens skull (2016/17:1156) av Teres Lindberg (S) 
• Ett demokratiskt statsskick (2016/17:1158) av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) 
• Införande av republik (2016/17:1735) av Birgitta Ohlsson och Said Abdu (båda L) 
 
I motionerna har bland annat följande krav lyfts fram: 
• Att republik bör införas. 
• Att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick. 
• Att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin. 
• Att en utredning bör tillsättas som ser över hur Sveriges statsskick ska se ut efter monarkins 
avskaffande. 
• En demokratiskt vald statschef, för barnens skull. 
• Ett avskaffande av statschefens åtalsimmunitet. 
• Ett avskaffande av bekännelsetvånget för statschefen. 
• Insyn i kungliga hov- och slottsstatens ekonomi och verksamhet. 
• Att begränsa rätten till apanage till att gälla statschefen och tronarvingen. 
• Att minska apanagets storlek. 
• Att kungen bör fråntas sin roll som ordförande i Utrikesnämnden. 
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Motionen Dags att gå vidare från Torekovkompromissen (2016/17:1051) av Niclas Malmberg 
med flera (MP, V, L, C, S) var historisk då det var första gången som en blocköverskridande 
motion om republik samlade ledamöter från fem partier. Bakom den motionen står 
riksdagsledamoten och ordföranden i Republikanska föreningen Yasmine Larsson (S) 
tillsammans med Maria Weimer (L), Niclas Malmberg (MP), Mia Sydow Mölleby (V), Hillevi 
Larsson (S), Rasmus Ling (MP), Mathias Sundin (L) och Johanna Jönsson (C). 

1.8. Medlemsantal 
Den 31 december 2016 hade föreningen 10 705 medlemmar, jämfört med 10 634 medlemmar 
den 31 december 2015. Föreningen fick 1 277 nya medlemmar under år 2016, men samtidigt 
ströks medlemmar som trots påminnelser inte hade erlagt medlemsavgiften. Det förekom även 
att medlemmar avled eller begärde utträde. Sammanlagt ökade medlemsantalet under året med 
enbart 71 personer. 
 
Vid årsskifte:  2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 
Antal medlemmar: 10 705 10 634 10 132 10 116 9 676 
 
I verksamhetsplanen för år 2016 hade kongressen satt som mål att föreningen skulle ha fler än 
12 000 medlemmar vid årsskiftet. Detta mål lyckades vi i styrelsen inte uppnå. Föreningen 
behöver bli bättre på att få dem som redan är medlemmar att fortsätta betala medlemsavgiften 
och därför finns det behov av att förstärka medlemsvården. 

1.9. Media 
Republikanska föreningen har ett konstruktivt förhållande till medierna. Våra företrädare blir 
regelbundet intervjuade, vi får våra debattartiklar publicerade och det genomförs ibland 
granskningar av kungahuset (även om det inte händer lika ofta som vi skulle vilja). Så länge vi gör 
våra berättelser spetsiga och konfliktbetonade kommer vi att vara intressanta för nyhetsmedia. Vi 
i styrelsen har fastställt en mediestrategi som utgår från att massmedia inte är någon motståndare. 
Nyheterna kring kungens uttalande i början av juni om Nobelcentret i Stockholm visade att 
medierna ibland kan göra en normal nyhetsvärdering och rapportera om kungen utifrån en annan 
vinkel än den hovet önskar. När Republikanska föreningen har skarpa, nya vinklar på det vi gör 
så blir vi intressanta för medierna. Ett exempel på detta från våren 2016 är kampanjen i Skåne 
mot länsstyrelsen dopgåva till Oscar Bernadotte (son till Victoria Bernadotte). 

Pressmeddelanden 
Följande pressmeddelanden har skickats under år 2016: "Kunglig förlossning utmanar vår 
demokrati" (1/3), "Anne-Marie Pålsson tar strid för republik" (5/4), "Republikaner får tips i 
Madrid" (13/4), "Hovet gör barnafödsel till pr" (19/4), "Republikaner i Skåne överklagar 
prinsgåva" (19/4), "Larsson och Pålsson leder Republikanska föreningen" (23/4) "Maria 
Ripenberg är Årets republikan" (23/4). "Överdriven SVT-bevakning av kungens födelsedag" 
(25/4), "Republikaner slog rekord under kungens festvecka" (2/5), "Dopgåvan överklagas i fyra 
skånska kommuner"(20/5), "Uppfostra inte en prins" (22/5), "Kan Island, kan Sverige" (22/6), 
"Svenska republikaner till England" (13/7), "Kungens tal i riksdagen var politiskt" (13/9) och 
"Republikaner vann strid om prinsgåva" (13/9). Pressmeddelandena har publicerats på 
föreningens webbplats och spridits i sociala medier. 

Debattartiklar och insändare 
Republikanska föreningen har synts på debatt- och insändarsidorna runt om i landet genom 
insatser från såväl styrelsen som många andra medlemmar. Länkar till ett stort antal debattartiklar 
har delats i sociala medier. Vi i styrelsen skrev 17 debattartiklar under året. 
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2. Årsredovisning 2016 
[För ekonomisk berättelse och ekonomiskt resultat hänvisas till dokumentet Årsredovisning för 
Republikanska föreningen räkenskapsåret 2016.] 

3. Revisionsberättelser 2016 

3.1. Ekonomisk revisionsberättelse 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Republikanska föreningen för räkenskapsåret 
2016. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 
2016-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av 
årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 
 
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Republikanska föreningen för räkenskapsåret 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 
 
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att 
tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen 
eller stadgarna. 
 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, 
och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. 
 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Umeå den 16 mars 2017 
 
Jessica Semb, 
auktoriserad revisor 
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3.2. Verksamhetsrevision 
Denna granskning har gjorts i syfte att bedöma om Republikanska föreningens verksamhet under 
det gångna året bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan för året som kongressen antagit. 
Granskningen har genomförts så att styrelsen uppmanats redogöra för hur de arbetat för att 
uppnå målen. Styrelsen har, genom föreningens generalsekreterare samt kampanjombudsman, 
lämnat utförliga svar på frågorna. Utöver det har föreningens protokoll gåtts igenom samt 
uppföljning av de beslut som togs under förra kongressen. 
 
Av den verksamhetsplan som antogs av kongressen den 23 april 2016 framgår bland annat att 
föreningen har följande mål för verksamhetsåret, fördelade på interna mål, externa mål och 
internationella mål. Vid varje mål anges styrelsens kommentar kring hur de arbetat för att uppnå 
målet, samt min bedömning av om målet uppnåtts eller ej. 
 
Typ av mål Kommentar Bedömning 
Interna mål 
Det elektroniska 
nyhetsbrevet 
Republikanska rader ska 
utkomma månadsvis. 

Medlemmarna i föreningen har under år 2016 
erhållit e-postutskick, nyhetsbrevet 
Republikanska rader, varje månad. I 
genomsnitt öppnar 45 procent av 
medlemmarna det elektroniska nyhetsbrevet. 
 

Målet bedöms 
uppnått. 

En ny webbplats ska 
lanseras och uppdateras 
varje vecka. 

I februari 2016 lanserades en ny webbplats 
(www.republikanskaforeningen.se), som 
uppdateras regelbundet. Den nya webbplatsen 
hade i snitt 1 700 besök/vecka. Det var en 
ökning med 50 procent jämfört med 2015. 

Målet bedöms 
uppnått. 

Varje lokalavdelning ska 
erbjudas ekonomiskt stöd 
att genomföra verksamhet 
för. 

Alla lokalavdelningar som har haft verksamhet 
som de ansökt ersättning för har fått det 
beviljat. 

Målet bedöms 
uppnått. 

Unga republikaner är 
Republikanska föreningens 
ungdomsförbund. När/om 
ansökningar om stöd för 
verksamhet inkommer ska 
dessa hanteras med god 
vilja och stöd för våra 
gemensamma idéer. 

Republikanska föreningens anställda har varit 
involverade i arbetet med att få ett mer aktivt 
ungdomsförbund, framför allt i 
arrangemanget kring Unga republikaners 
kongress. Den nya styrelsen har ansökt om 
stöd för verksamhet för 2017 och fått 30 000 
kronor i styrelsens budgetförslag till 
kongressen. 

Målet bedöms 
uppnått. 

Föreningen ska ha fler än 
12 000 medlemmar vid 
årsskiftet. 

Medlemsantalet vid årsskiftet var 10 705 
medlemmar. 

Målet bedöms 
inte uppnått 
även om det 
är positivt att 
antalet nya 
medlemmar 
fortsätter öka. 

Representanter för 
föreningen ska delta vid 
något möte/aktivitet med 
lokalavdelningarna under 
verksamhetsåret. 

Representanter från föreningen har deltagit i 
flertalet aktiviteter runt om i 
lokalavdelningarna bland annat, i Stockholm, 
Göteborg, Uppsala, Mjölby, Luleå och 
Malmö. 

Målet bedöms 
uppnått.  
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Externa mål 
Föreningen ska lansera ett 
externt månatligt 
nyhetsbrev för 
sympatisörer och media. 

Ett externt nyhetsbrev har skickats ut 
regelbundet till cirka 1 400 sympatisörer och 
journalister där genomsnittet för dessa att 
öppna brevet ligger på cirka 50 procent.  

Målet bedöms 
uppnått. 

Föreningen ska genom 
styrelsen och medlemmar 
skriva debattartiklar i 
media. 

Republikanska föreningen har synts på debatt- 
och insändarsidorna runt om i landet genom 
insatser från såväl styrelsen som många andra 
medlemmar. Styrelsen skrev 17 debattartiklar 
under året. Räckvidden för 2016 för 
debattartiklarna var 12,9 miljoner (8,2 
miljoner 2015). 

Målet har 
bedöms 
uppnått. 

Stödet för republik ska öka 
till 26 procent i opinionen. 

Under 2016 gjordes en opinionsundersökning 
som visade att glappet mellan de som vill 
behålla monarkin (64 procent) och de som vill 
avskaffa den (24 procent) har minskat sedan 
2010. SOM-institutets undersökning för 2016 
presenteras först i april/maj 2017. Styrelsen 
beslutade att ta fram en strategi för införandet 
av republik. En strategigrupp arbetade under 
hela året 2016 och lämnade i februari över ett 
förslag till styrelsen. 

Målet bedöms 
inte uppnått 
men glädjande 
är att fler vill 
avskaffa 
monarkin och 
att det finns 
en strategi för 
att bilda 
opinion för 
frågan. 

Internationella mål 
Representanter för 
föreningen ska närvara vid 
samtliga möten inom 
AERM. 

Föreningen skickade en delegation till Alliance 
of European Republican Movements konvent 
i Madrid. Internationella sekreteraren har 
deltagit i de telefonmöten som varit.  

Målet bedöms 
uppnått. 

Styrelserepresentanter 
och/eller medlemmar ska 
besöka andra republikanska 
rörelser som står oss nära, 
exempelvis grupperna i 
Danmark, Norge och 
Storbritannien. 

Utöver AERM-konventet i Madrid har 
representanter för Republikanska föreningen 
deltagit vid nationella möten arrangerade av 
de republikanska rörelserna i Danmark och i 
Storbritannien. 

Målet bedöms 
uppnått. 

 
Utöver verksamhetsplanen antog också kongressen en motion angående att kongressen ger 
styrelsen uppdraget att definiera en strategi för hur Youtube-kanalen kan få nytt innehåll i 
genomsnitt en gång per kvartal, och att kongressen ger styrelsen uppdraget att fundera på hur 
föreningens medlemmar kan bidra med digitalt innehåll till kanalerna i högre utsträckning än i 
dag. 
 
En strategi för hur Youtube-kanalen kan få nytt innehåll har antagits av styrelsen den 20 november.  
 
Kongressen gav styrelsen uppdraget att ta fram en strategi för hur vi kan bli bättre på att 
uppmuntra media, åtminstone de som finansieras av medborgarna, men gärna fler) att rapportera 
/ opinionsbilda kring statsskicket på fler sätt än att bara 'ensidigt hylla / göra reklam' för 
monarkin med direktsända dop och liknande, och att fokusera mer på vetenskap och forskare i 
samband med Nobelfestligheterna och mindre på vem som har vilka klänningar och smycken. 
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Styrelsen har fastställt ett dokument med ny inriktning för mediearbetet som utgår från att massmedia inte är 
någon motståndare.  
 
Kongressen gav också styrelsen uppdraget att ta fram en strategi kring hur föreningen kan 
uppmuntra riksdagsledamöter att göra föreningens frågor mer synliga i riksdagens arbete samt 
gav styrelsen uppdraget att fundera på vilka aktiviteter man kan genomföra inom ramen för 
opinionsbildningen kring statsskick. 
 
Strategi för hur föreningen kan uppmuntra riksdagsledamöter att göra föreningens fråga mer synlig i riksdagen har 
antagits av styrelsen den 20 november.  
 
Kongressen gav styrelsen i uppdrag att planera aktiviteter att genomföra inom ramen för 
opinionsbildningen kring statsskick under ”Demokrati-år”. 
 
En demokratikampanj ska genomföras under 2018 enligt kommunikationsplanen.  
 
Kongressbeslut från 2015 som behandlats under 2016 
 
Föreningen ska starta en namninsamling för republik. 
 
Den 4 februari 2016 antog styrelsen en kommunikationsplan där en ospecificerad namninsamling planerades 
påbörjas i september 2016. Namninsamling för att sänka apanaget genomfördes den 25 november-2 december 
2016. 
 
Föreningen ska trycka upp dekaler med budskap om nej till monarki – ja till republik och 
demokrati. 
 
Styrelsen beslutade den 7 november 2015 att ta fram föreningens lila logotyp som klistermärke och dessa har 
tryckts upp. 
 
Utöver kongressens uppdrag har styrelsen initierat till ett bokprojekt genom styrelseledamot 
Bengt Hall, som ville skriva en bok om statsskicket och frågan om monarki eller republik. Syftet 
var att sprida fakta, öka kunskaperna om statsskicket och att ge underlag för debatt och stöd i 
opinionsbildningen. Boken Republik! skrevs under 2016 och trycktes i januari 2017. Utgivningen 
finansierades via en framgångsrik insamling bland medlemmar och sympatisörer. 
 
Sammantaget gör jag bedömningen att Republikanska föreningens styrelse under verksamhetsåret 
bedrivit ett arbete som i hög grad uppnått de verksamhetsmål som kongressen fastslagit. Utifrån 
den granskning jag gjort har jag inte funnit några skäl att rikta kritik mot styrelsen. 
 
Stockholm den 14 mars 2017 
 

 
 
Magdalena Streijffert, 
verksamhetsrevisor 
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4. Propositioner 

4.1. Proposition om tvååriga kongressperioder 
Styrelsen lämnar här ett förslag till kongressen om stadgeändringar för att införa tvååriga 
kongressperioder. Det gäller förändringar i § 4 Kongressen, § 6 Styrelsen samt § 8 Revisorer och 
revision i nu gällande stadgar, som antogs vid 2011 års kongress. 
 
Republikanska föreningens nuvarande stadgar antogs av kongressen i november 2011. Till de 
väsentliga förändringar i stadgarna som gjordes då hör att verksamhetsår följer kalenderår och att 
kongresserna äger rum under april månad. 
 
Styrelsen föreslår nu att kongressperioderna förlängs från ett till två år, det vill säga att övergå till 
att ha kongress vartannat år. Motiven till förslaget är följande: 
 
• Kongresserna tar tid och resurser från det opinionsbildande arbetet. Styrelse och kansli måste 
lägga avsevärd tid på att förbereda kongresserna och årliga kongresser är en stor kostnad för 
föreningen. 
 
• Tiden mellan två kongresser är i dag knapp. Det är särskilt tydligt i en organisation som 
Republikanska föreningen, som är mycket beroende av ideella arbetsinsatser. Det är ofta svårt att 
hinna förverkliga ett beslut mellan två kongresser. Kongresserna är dessutom av naturiga skäl 
fyllda av formaliteter: genomgång av verksamhetsberättelse och bokslut, behandling av 
styrelseförslag och motioner, val etcetera. Det ger litet utrymme för informella och 
framtidsinriktade diskussioner. 
 
• För att utveckla vår organisation behöver vi mer tid för att diskutera idé- och 
verksamhetsutveckling. Höstkonferenserna fyller i dag delvis den funktionen, men de borde med 
viss regelmässighet kunna utvidgas för att bli en ännu bättre plattform för sådana diskussioner. 
 
Styrelsen tror inte att en förlängning av kongressperioderna har någon större betydelse för 
kontakterna mellan styrelse/kansli och medlemmar. 
 
Nuvarande lydelser i stadgarna: 
 
§ 4 Kongressen, andra stycket, första meningen: "Ordinarie kongress hålls årligen under perioden 
april månad och sammankallas av föreningsstyrelsen." 
 
§ 6 Styrelsen, första stycket, första meningen: "Styrelsen väljs för ett år och är mellan 
kongresserna föreningens högsta beslutande organ." 
 
§ 8 Revisorer och revision, första stycket, första meningen: "Två revisorer med personliga 
ersättare väljs årligen av kongressen." 
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Förslag till ny lydelser i stadgarna: 
 
§ 4 Kongressen, andra stycket, första meningen: "Ordinarie kongress hålls vartannat år (ojämna 
årtal), under perioden april månad och sammankallas av föreningsstyrelsen." 
 
§ 6 Styrelsen, första stycket, första meningen: "Styrelsen väljs för två år och är mellan 
kongresserna föreningens högsta beslutande organ." 
 
§ 8 Revisorer och revision, första stycket, första meningen: "Två revisorer med personliga 
ersättare väljs för tiden fram till nästa ordinarie kongress." 
 
Innebörden av detta är att om 2017 års kongress beslutar om stadgeändringarna (vilket förutsätter 
att förslaget bifalls med två tredjedelars majoritet), så kommer nästa kongress att hållas 2019 och 
därefter 2021, 2023 etcetera. 
 
En följd av övergång till tvååriga kongressperioder blir att kongressen framöver kommer att 
fastställa resultat- och balansräkning för två år i stället för ett år. Detsamma gäller även 
verksamhetsplan, budget och medlemsavgift. 
 
Även om kongressen bifaller förslaget till stadgeändringar med erforderlig majoritet för att de ska 
träda i kraft efter kongressen kan hävdas att de formellt inte börjar gälla förrän protokollet från 
kongressen är justerat. Det är emellertid naturligt att de nya stadgarna börjar tillämpas redan 
under innevarande kongress, till exempel vad gäller val av styrelse. Styrelsen föreslår därför att 
kongressen beslutar om omedelbar justering av stadgeändringarna, vilket innebär att de träder i 
kraft med det fattade beslutet. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
1. att bifalla förslagen till ny lydelse av §§ 4, 6 och 8 i stadgarna. 
2. att förklara beslutet om stadgeändringar omedelbart justerat. 

4.2. Proposition om framtagande av nya stadgar 
Republikanska föreningens nuvarande stadgar antogs 2011 och mindre ändringar i dessa har 
gjorts av de senaste kongresserna. Styrelsen anser att det nu är dags att göra en ordentlig översyn 
av stadgarna och önskar få kongressens mandat att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta 
fram förslag till nya stadgar till nästa ordinarie kongress. 
 
Det finns ett par frågor som styrelsen särskilt vill att arbetsgruppen behandlar. Styrelsen vill att 
stadgarna ska fungera bra för tvååriga kongressperioder och styrelsen vill att arbetsgruppen har 
särskilt fokus på hur föreningens interna demokrati kan stärkas. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att styrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till nya 

stadgar till nästa ordinarie kongress. 
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5. Motioner 

5.1. Motion om medlemsavgiften 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionär: Roland Thunström, Nacka 
 
Motionen föreslår: 
att medlemsavgiften höjs till 250 kronor från och med 2018. 
 
Bakgrund: Det är hög tid att vi höjer medlemsavgiften till 250 kronor per år. Vi skulle med en 
höjning med blygsamma 50 kronor per år, eller 4 kronor per månad, få en intäkt på över en halv 
miljon kronor. Dessa pengar kan med fördel användas till annonser i dagstidningarna. Inga stora 
annonser, utan ”blänkare” där vi talar om att vi finns, med telefonnummer och mailadress samt 
en kortfattad slogan. Det är tyvärr allt för många människor i vårt avlånga land som inte känner 
till att Republikanska föreningen finns. Om vi syns mer än vad som är fallet nu, kommer vi att få 
fler medlemmar och en starkare ekonomi. Vi får naturligtvis även mer fokus för republik med fler 
som är aktiva vilket är det mest viktiga. 
 
Reumatikerförbundet har en medlemsavgift som är 250 kronor per år. Det är medlemmar som 
har mycket begränsade ekonomiska resurser på grund av sin diagnos. Det vore märkligt om inte 
vi, som arbetar med att förändra Sveriges statsskick, ska ha råd med 50 kronor extra per år. Att 
någon skulle lämna föreningen för denna blygsamma höjning, tycker jag får betraktas som helt 
otänkbart. 
 
Styrelsens svar: Republikanska föreningen är en stark röst i samhällsdebatten tack vare många 
medlemmar. För att värva nya medlemmar och behålla dem som redan är medlemmar måste 
föreningen ha starka ekonomiska resurser. Det behövs bland annat för att kunna få 
uppmärksamhet och ha en god medlemsvård. 
 
Vi i styrelsen anser dock att en fortsatt medlemsavgift på 200 kronor är rimlig. Föreningen har 
många medlemmar som är studenter, arbetslösa, pensionärer eller sjukskrivna och som har 
begränsat med pengar. Om medlemsavgiften höjs till 250 kronor kan en del medlemmar välja att 
lämna föreningen. Styrelsen är därför tveksam till om en avgiftshöjning kommer medföra att 
intäkterna blir större. 
 
Samtidigt finns det medlemmar som kan och vill bidra med mer pengar. Föreningen har med 
framgång haft insamlingskampanjer för exempelvis annonser och boken Republik! och avser att 
fortsätta med det. Den lägre medlemsavgiften har kunnat behållas samtidigt som föreningen har 
ökat intäkterna genom frivilliga gåvor. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 
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5.2. Motion om ett avgiftsfritt första medlemsår 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionär: David Örtenvik, Linköping (Republikanska föreningen Östergötland) 
 
Motionen föreslår: 
att att första årets medlemskap i Republikanska föreningen ska vara avgiftsfritt. 
 
Bakgrund: En förening med syftet att bilda opinion i en demokratifråga har sin avgörande styrka 
framför allt i ett stort antal medlemmar. Republikanska föreningen är en sådan organisation, 
jämförbar med rörelserna för allmän rösträtt i början av 1900-talet. 
 
Ett sätt att få ett stort antal medlemmar är att erbjuda gratis medlemskap under det första året. 
Då har de redan aktiva möjlighet att involvera de nya i olika arrangemang och få dem motiverade 
att stanna kvar. Dessutom kommer nya varje år få en chans att prova på/visa sitt stöd utan att 
behöva betala något. 
 
Flera andra organisationer har gått in för detta - fackföreningen Unionen erbjuder till exempel tre 
avgiftsfria månader för nya medlemmar och Fältbiologerna har ingen avgift första året för 
personer under tjugofem år. 
 
Styrelsens svar: Vår förening ska vara en öppen förening som välkomnar människor. Det finns 
inget som förhindrar Republikanska föreningen Östergötland eller andra lokalavdelningar från att 
involvera intresserade (ej betalande) personer i verksamheten. De intresserade är välkomna att 
delta på arrangemang och kan därigenom bli motiverade att bli betalande medlemmar. 
Medlemskap, som bland annat innebär rösträtt på kongressen, anser vi dock ska vara förbehållet 
de personer som tar ett aktivt ställningstagande genom att betala in medlemsavgiften. Avgiften 
har varit oförändrad i många år för att möjliggöra för fler personer att ha råd, medan de som har 
mer pengar kan bidra med extra gåvor. 
 
Republikanska föreningen fick 1 277 nya medlemmar under år 2016. Ett avgiftsfritt första år för 
nya medlemmar skulle innebära ett kraftfullt ekonomiskt avbräck för föreningen (drygt 250 000 
kronor per år). 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 

5.3. Motion om rullande medlemskapsår 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionär: Mikael Jändel, Horred 
 
Motionen föreslår: 
att Republikanska föreningen inför rullande medlemskapsår. 
 
Bakgrund: Jag föreslår att Republikanska föreningen inför så kallat rullande medlemskapsår, det 
vill säga att medlemsavgift inbetalt ett visst datum gäller ett år fram i tiden. Alternativt att 
medlemskap räknas tolv månader framåt månadsvis. Som orsak till och argument för mitt förslag 
är att medlemskap blir rättvisare då avgiften gäller lika länge för alla oavsett när på året avgiften 
betalas in. 
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Styrelsens svar: Republikanska föreningen har medlemskap baserat per kalenderår, det vill säga varje 
medlem betalar sin medlemsavigt en gång per år. Utskicken om medlemsavgiften görs dock 
samtidigt vilket innebär att föreningen får en mycket effektivare hantering och därmed minskade 
kostnader. Om medlemskapsåret delas upp så får föreningen många fler delprocesser i 
medlemshanteringen. Om föreningen skulle ha månadsvisa debiteringar så måste debiteringen 
göras tolv gånger. Detta innebär fler uppstartskostnader, men också att vi till exempel inte 
erhåller samma rabatter på porto då antalet blir färre per tillfälle. Det skulle också kunna bli 
formaliaproblematik med vilka som ska räknas som betalande medlemmar vid kongressen. Av de 
drygt 300 föreningar som använder samma medlemssystem som Republikanska föreningen så har 
alla utom två kalenderår för medlemskap. 
 
Med detta sagt så ska tilläggas att vi i styrelsen till kongressen har lagt fram en proposition om 
framtagande av nya stadgar och förslaget om rullande medlemskapsår kan diskuteras inom den 
arbetsgruppen. Dessutom finns det anledning för nästa styrelse att utreda en effektivare 
medlemsadministration och även då kan rullande medlemskapsår diskuteras. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att anse motionen besvarad. 

5.4. Motion om Sveriges statsskick som republik 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionär: Lars Wiklund, Järfälla 
 
Motionen föreslår: 
1. att Republikanska föreningens styrelse får i uppdrag att till nästa ordinarie kongress 

omarbeta föreningens manifest, antaget vid 2014 års kongress, så att det med 
tydlighet framgår vilket republikanskt statsskick som föreningen förordar. 

2. att det republikanska statsskick som föreningen förordar har som grund att det 
representativa och parlamentariska statsskick som för närvarande tillämpas i 
Sverige bibehålles med ett enda undantag, nämligen att monarkens roll som 
statschef i detsamma bortfaller. 

3. att monarkens författningsenliga roll och uppgifter överföres till ett särskilt organ 
och/eller funktioner inom nuvarande statsförvaltning. Detta organ kan även vara 
en statschef som utses av riksdagen med en begränsad mandattid och med en 
reglerad möjlighet till omval. 

 
Bakgrund: 1. Republikanska föreningen har inte tagit ställning till vilken sorts republik 
föreningen förespråkar. Detta framgår bland annat av de skrivningar som finns formulerade i 
föreningens manifest, antaget vid 2014 års kongress. Frågan har dock varit föremål för 
diskussioner och belystes i utredningen ”Bara ett penndrag” som presenterades år 2012. 
 
Av flera skäl anser jag att det är olyckligt att föreningen inte tagit ställning till frågan om vad vi 
vill ha i stället för en fortsatt monarki. Detta gör enligt min mening att föreningens budskap om 
övergång till republik blir otydligt och enkelt att avfärda eftersom ”vi har en ordning som trots 
sina brister ändå fungerar relativt bra”. Varför då ändra på detta? I dessa dagar då vi ser vådan av 
risker med presidentval i ett flertal länder så får detta tänkesätt näring. Bättre ett kungahus som är 
lite knäppt än ett presidentval som kan locka fram en tokstolle som ändrar på grundvalarna för 
vårt samhälle. Att sedan Republikanska föreningen tar fram 48 argument för att motverka detta 
tänkande torde ha marginell betydelse för folkflertalet. (Se webbkampanjen ”48 anledningar till 
att Trump inte gör republik till en dålig idé”.) 
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Detta är ett exempel på den problematik som föreligger när vi inte formulerar ett alternativ som 
är trovärdigt och genomförbart i närtid. Ett annat skäl är att det sannolikt finns en allmän 
uppfattning om att ett införande av republik kommer att medföra stora förändringar i vårt 
statsskick. Förändringar som är osäkra och därtill oviktiga i vårt samhälle som har så många andra 
problem att brottas med. 
 
2. En övergång till ett republikanskt statsskick enligt denna modell medför en obetydlig 
förändring av vårt nuvarande statsskick. Den enda påtagliga förändring som sker är att 
kungahusets formella och representativa roll tas bort. Därigenom bortfaller det allmännas 
skyldighet att bekosta denna funktion. Kungafamiljen frikopplas från sitt konstitutionella ansvar 
att i varje läge och i evighet ställa upp för Sverige som stat och kan övergå till att bli en familj och 
medborgare med samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare i 
vårt land. 
 
Den svenska monarkens främsta uppgifter framgår av punkt 3 i Republikanska föreningens 
manifest. Monarkens roll som främste representant för den svenska försvarsmakten lär enbart ha 
ett symbolvärde och kan sannolikt bara utgå. Vissa uppgifter skulle sannolikt kunna överföras på 
statsministern eller talmansrollen och annat på utrikesministern (ackreditering av utländska 
ambassadörer med mera). Se för övrigt riksdagsmotion 2016/17:1735 som ger konkreta exempel 
på detta. 
 
Kvarstår gör frågan om Sverige behöver en ny statschef. Jag anser inte att detta är något som 
Republikanska föreningen måste ta ställning till. Denna fråga kan vi med varm hand överlåta till 
den konstitutionella utredning som skulle bli följden av ett positivt riksdagsbeslut rörande 
införande av republik. Men, en eventuell statschef bör utses av riksdagen och ha en begränsad 
mandattid och reglerad möjlighet till omval. Eftersom statschefen i huvudsak kommer att inneha 
en representativ roll så är valet av densamme inget som bör underkastas en kostsam och 
komplicerad allmän omröstning som lätt tenderar till att bli politiserad. Den representativa 
demokratins principer bör tillämpas i detta fall. 
 
Styrelsens svar: Motionären vill att kongressen beslutar att styrelsen får i uppdrag att ändra 
Republikanska föreningens manifest, så att föreningen tar ställning för en republikmodell där 
Sveriges representativa och parlamentariska statsskick bibehålls och där monarkens nuvarande 
uppgifter överföres till ett särskilt organ och/eller funktioner inom nuvarande statsförvaltning. 
Detta organ kan vara en statschef som utses av riksdagen med en begränsad mandattid och med 
en reglerad möjlighet till omval. 
 
Styrelsen vill börja med att understryka att Republikanska föreningen har tagit ställning i frågan 
om republikmodell. Ställningstagandet består i att föreningen ska bibehålla största möjliga bredd 
och därmed inte vara en förening för en särskild republikansk grundlag. Det gynnar den 
republikanska saken att fokusera på det alla republikaner är överens om – att avskaffa monarkin – 
istället för att fokusera på det republikaner är oeniga om – hur republiken ska se ut. Det 
hittillsvarande ställningstagandet bygger alltså inte på osäkerhet eller vankelmod, utan på en fast 
övertygelse om vad som är bäst för att vinna opinionen. 
 
Styrelsen menar däremot – med en god dos självkritik – att den nuvarande linjen har försvarats 
och förklarats dåligt. Vi vill därför ta tillfället i akt att utveckla argumentationen lite. 
 
Till att börja med – måste rörelser för förändring beskriva ett alternativ? Styrelsen kan inte se att 
det finns vare sig teori eller empiri som säger det. I Sverige har folkomröstningar vunnits av både 
kärnkraftsmotståndare (med en stor mängd olika alternativ till kärnkraften) och av EMU-
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motståndare (utan alternativ alls, annat än det uppenbara, att inte vara med i EMU). Att negativa 
kampanjer inte har sämre förutsättningar att lyckas än positiva visades på nytt i till exempel den 
brittiska Brexit-omröstningen sommaren 2016. Politiska rörelser måste ha mål, men det har 
Republikanska föreningen: att avskaffa monarkin, vilket innebär att Sverige blir en republik. 
 
Det är riktigt att våra motståndare kommer att fortsätta lyfta fram de mest avskräckande exempel 
på republik de kan hitta. Redan på 1950-talet hotade de med att det “blir som i USA” om Sverige 
blir en republik. I sak är det förstås mycket osannolikt: Sverige kommer att präglas av sina 
politiska traditioner. Skulle vi få en president, skulle det med mycket stor säkerhet vara det slags 
ceremoniella president som finns i de flesta europeiska republiker, åtminstone inledningsvis - att 
gissa hur den konstitutionella debatten skulle se ut längre fram är förstås omöjligt. Helt klart är att 
Sverige inte kommer att bli Trump-land så fort kungen försvinner. Att kommunicera det är 
ingenting Republikanska föreningen slipper genom att ta ställning för till exempel en republik 
utan statschef. Så enkelt slipper vi inte undan ett halvsekelgammalt argument. Rojalisterna kan 
(med fog) hävda att Republikanska föreningen knappast talar för alla republikaner, och att vi inte 
kan kontrollera framtagandet av en ny grundlag. Det är helt sant att ett avskaffande av monarkin 
gör alla slags republikanska grundlagar teoretiskt möjliga. Det innebär att vi måste fortsätta att ha 
bra argument om traditioner och sannolikheter och att lyfta fram republiker i vår geografiska 
närhet. 
 
Genom att Republikanska föreningen håller sig till sin minsta gemensamma nämnare - att 
avskaffa monarkin – värnar vi föreningens sammanhållning. Att uttala sig för en särskild 
republikansk grundlag skulle riskera att göra den frågan till permanent stridsfråga på våra 
kongresser, eller i längden skapa flera olika republikanska rörelser. I föreningens medlemsenkät 
från 2016 sa 47 procent att de vill ha en statschef med samma formella makt som kungen har 
idag, det vill säga en rent ceremoniell befattning. 27 procent föredrar en lösning helt utan 
statschef. 17 procent kan tänka sig en statschef med större formell makt än kungen har idag. 10 
procent vet inte. Även om vissa alternativ är populärare än andra, har alltså inget alternativ en 
absolut majoritet. Och då tillkommer också frågan hur en ceremoniell statschef ska utses – via 
indirekt eller direkta val. 
 
En annan fördel med nuvarande linje är att allmänheten tydligt tilltalas av olika republikanska 
modeller. Många tycker att hela statschefstjafset är onödigt. Andra längtar efter att få rösta. Det är 
lättare för Republikanska föreningen att vinna sympatier, om allmänheten snabbt kan konstatera 
att deras favoritmodell ryms inom vårt mål. Eftersom Republikanska föreningen är den enda 
aktören i republikfrågan i svensk debatt, skulle vi riskera att förlora sympatisörer i själva 
huvudfrågan, om den bara drevs med ett mål som de inte alls kunde acceptera. 
 
Den erfarenheten har gjorts på andra håll. Den australiensiska republikanska rörelsen (ARM) har 
bittra erfarenheter av att blanda in det republikanska alternativet för tidigt. I folkomröstningen 
1999 stod valet mellan att behålla monarkin eller att införa ett system med en indirekt vald 
president. Det vill säga redan i frågan om huruvida monarkin skulle avskaffas eller inte, tog man 
in frågan om hur alternativet skulle se ut. Det ledde till splittring på den republikanska sidan, och 
de som inte tyckte att alternativet var särskilt attraktivt röstade inte för republik över huvud taget. 
Därför förespråkar ARM nu att man i ett första steg bara bestämmer i frågan republik eller 
monarki, och sedan utarbetar en republikansk grundlag. 
 
Att verka för en sådan ordning, där utfallet inte är beroende av hur alternativet formuleras, 
förespråkades redan i Republikanska föreningens författningsutredning ”Bara ett penndrag” från 
2012: ”Det talar för att principfrågan (ja eller nej till republik) först prövas i en formellt 
rådgivande folkomröstning och att riksdag och regering sedan, om det blir en majoritet för 
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republik, i en sedvanlig grundlagsprocess utformar den nya författningen.” De svenska 
erfarenheterna av otydliga och svårtolkade folkomröstningar (läs: kärnkraftsomröstningen) gör att 
det är en tågordning som statsvetare skulle gilla. 
 
När en sådan grundlagsprocess tar vid, är Republikanska föreningens program – att göra Sverige 
till en republik – i praktiken redan realiserat. Den republikanska modell som har flest anhängare 
bland allmänheten och de politiska partierna förs fram som ett förslag till grundlagsändring. Om 
grundlagsändringen skulle förkastas i riksdagen eller i en beslutande folkomröstning, behåller 
Sverige sin konstitutionella monarki tills en republikansk modell som vunnit godkännande röstats 
igenom. 
 
Med det scenariot minskar också behovet för Republikanska föreningen att ha en politisk linje i 
fråga om den republikanska konstitutionen. Den debatten avgörs ju senare. 
 
Ett starkt argument för föreningens nuvarande ställningstagande är, åtminstone gör styrelsen den 
analysen, att de flesta människor ser på republikfrågan som en fråga om inställningen till 
monarkin. Organiserade republikaners intresse för presidentvalsprocesser har inte sin 
motsvarighet hos allmänheten. När folk på gatan får frågan om vad de tycker om monarkin, 
tänker de på vad monarkin symboliserar och står för och om de vill ha kvar den eller inte. De 
som tar ställning för republik behöver inga garantier för att det finns ett färdigt och genomtänkt 
alternativ. Under de senaste 20 åren har den republikanska rörelsen lyckats minska monarkins 
opinionsförsprång med 20 procentenheter utan ett sådant alternativ. Den stora utmaningen även 
framöver är snarare att hitta och peka på det som stör med monarkin, att inte låta den vara 
oförarglig utan visa hur den påverkar oss och hur den går på tvärs med värderingar vi håller kära, 
visa hur myterna som omger den inte stämmer. Innan vi har lyckats skapa ett missnöje med 
monarkin, kommer det inte att finnas någon efterfrågan på andra statsskick. 
 
Slutligen: allt det ovan sagda innebär inte att det är oviktigt att det finns bilder av vad en svensk 
republik kan innebära. Vi vet att det finns människor som har mycket lågt förtroende för 
kungahuset, men som ändå inte vill avskaffa monarkin. I det fallet kan en osäkerhet om vad en 
republik är spela roll. Det ska Republikanska föreningen råda bot på genom att fortsätta prata om 
många olika republikmodeller – dagens ställningstagande innebär inte att vi svarar ”det står 
skrivet i stjärnorna”, utan att vi berättar om de alternativ som står till buds. Vi uppmuntrar all 
debatt som förs utanför föreningen om alternativen. Föreningen kan framöver också bli bättre på 
att ge medlemmarna förutsättningar att komma fram till personliga åsikter om republikmodell, 
som de gärna får förmedla i samtal med andra. En sådan mångfald av röster kan bara gynna 
republikfrågan. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 

5.5. Motion om kungens straffrättsliga immunitet 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionär: Susanne Jonasson, Arvika 
 
Motionen föreslår: 
att kongressen tar beslut om att kungens straffrättsliga immunitet avskaffas. 
 
Bakgrund: I ett modernt och demokratiskt Sverige bör inte kungen ha straffrättslig immunitet. I 
ett demokratiskt samhälle ska alla behandlas lika inför lagen. 
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Styrelsens svar: Motionären vill att kongressen beslutar att avskaffa kungens straffrättsliga 
immunitet. Styrelsen är helt överens i sak. Att kungen inte kan åtalas är ett motbjudande undantag 
från våra rättsprinciper. Kravet att avskaffa den straffrättsliga immuniteten lyfts också 
regelbundet av Republikanska föreningen i debatten. Det finns också med i den revidering av 
föreningens dagskrav som just nu pågår. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att motionen anses besvarad. 

5.6. Motion om att inte åka till Almedalsveckan 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionärer: Rickard Alling och Christina Gezelius, Linköping 
 
Motionen föreslår: 
att Republikanska föreningen inte deltar i Almedalsjippot 2018 utan satsar på folkliga 

mötesplatser som Kiviks marknad. 
 
Bakgrund: Sverige har en tradition av breda opinionsrörelser när vi kämpar för införandet av 
demokratiska reformer. Exemplen är många: allmän och lika rösträtt, rätten att organisera sig, 
rätten att strejka, åttatimmars arbetsdag etcetera. Alla viktiga, stora samhällsförändringar i 
demokratisk riktning har drivits fram av en folklig majoritetsopinion. I Almedalen samlas 
politiker, professionella tyckare som företräder olika särintressen, inte minst olika myndigheter 
och andra intresseorganisationer samt representanter för massmedier. Politikerna och 
företrädarna för särintressena är inte där för att lyssna på andra. De vill bara föra ut sitt eget 
budskap. Risken är stor för att journalister och annat mediefolk inte kommer att ägna något 
märkbart intresse för Republikanska föreningen och den viktiga frågan om monarkins 
avskaffande, och därför inte kommer att föra vårt budskap vidare i radio, TV och tidningar. 
 
Kanske kommer vi att nå ett antal "vanliga människor", men i huvudsak kommer våra åsikter 
drunkna i bruset; de flesta av deltagarna får nämligen ingen medial uppmärksamhet alls. Vill vi 
inte avskaffa monarkin på det "franska sättet”, måste vi genomföra det genom beslut i riksdagen. 
Enda sättet att få partierna i riksdagen att besluta om övergång till republik är att vi får en klar 
majoritet att stödja våra krav. Det åstadkommer vi inte genom att frottera oss med landets 
åsiktselit i Almedalen. 
 
Vi måste nå ut med vårt budskap på arbetsplatser, skolor, bibliotek, gator och torg. Gör som 
statsministern: Strunta i Almedalen! Åk i stället till Kiviks marknad, som årligen har cirka 100 000 
besökare. Sätt upp ett tält. Bjud på underhållning och debatt om nödvändigheten av republik. Ta 
dit några dragplåster som är pålitliga republikaner, typ Özz Nûjen, Henrik Dorsin, Sven Wollter. 
Väljer föreningen att avstå från Almedalen 2018 och i stället satsar på Kiviks marknad kommer vi 
att bidra med 10 000 kronor. 
 
Styrelsens svar: Motionärerna föreslås att Republikanska föreningen inte deltar i Almedalen 2018, 
utan satsar på folkliga mötesplatser som Kiviks marknad. Till Almedalen anser motionärerna att 
det bara kommer en åsiktselit som inte är intresserad av att lyssna på andra. 
 
Styrelsen anser att det finns fog för beskrivningen att Almedalen består av en åsiktselit. Den 
eliten - journalister, opinionsbildare, makthavare - sätter i stor utsträckning dagordningen för den 
politiska debatten. Därmed blir den också viktig för Republikanska föreningen. För att fortsätta 
synas mycket i medierna måste vi påminna om vår existens, gärna ansikte mot ansikte, vilket 



Republikanska föreningens kongress 2017 
 

23

Almedalen ger unika möjligheter till. Vi ska inte heller glömma att det i Almedalen också finns 
gott om andra ideella organisationer som vi behöver stärka våra kontakter med. 
 
Det är helt sant att det finns folkligare arrangemang än Almedalen, men målet med att åka till 
Almedalen är inte att bara påverka dem som är där, utan att göra vår fråga intressant att prata om 
och uppmärksamma i andra sammanhang. Lyckas vi med det når vi i slutänden mycket större 
folkliga massor än de som besöker Kiviks marknad. 
 
Styrelsen påminner för tydlighetens skull om att det inte finns något beslut om att alltid vara med 
på Almedalsveckan. 2017 års besök är det första sedan 2012. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 

5.7. Motion om att skapa en tankesmedja (typ Timbro) 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionär: Jan Magnusson, Borås 
 
Motionen föreslår: 
att en tankesmedja skapas med ett distinkt namn som är lätt att finna på nätet. 
 
Bakgrund: Det kan var bra att ha en kontinuerligt verkande tankesmedja, som består av 
personer vilka träffas en gång om året på något lämpligt ställe för att sparka igång hjärnorna i en 
uppslagsrik kamp om bra PR-idéer, bra framtida policy och andra frågor som rör övergången till 
republik i Sverige. 
 
Tankesmedjan bör förslagsvis bestå av tio personer utspridda i landet som helhet. Det är 
emellertid inget krav. Det viktiga är en årlig mötesplats med idérika personer. 
 
Styrelsens svar: Åren 2009-2012 arrangerades en årlig republikansk tankesmedja på en gård i 
Småland under en helg i augusti. Detta var en medlems initiativ som fick stöd av styrelsen. De 
årliga tankesmedjorna diskuterade föreningens organisation, strategi, mål och andra frågor. 
Förslag från tankesmedjan lämnades till styrelsen för vidare diskussion och beslut. 
 
Även om samma personer bjöds in till tankesmedjan varje år var det svårt att få de flesta att delta 
återkommande. Det blev också en del frustration från deltagarnas sida när styrelsen inte biföll alla 
förslag från tankesmedjorna. Intresset för att fortsätta med upplägget försvann. 
 
Kongressen är Republikanska föreningens högsta beslutande organ och utser en styrelse, som 
driver föreningen framåt mellan kongresserna. Styrelsen träffas regelbundet, även för längre 
helgmöten, och arbetar med alla frågor som kan bidra till övergången till republik. Två gånger per 
år träffar styrelsen lokalavdelningarnas kontakt personer för att diskutera strategier, kampanjer, 
övrig verksamhet och aktuella frågor. Dessutom tillsätter styrelsen och kansliet olika 
arbetsgrupper för att involvera fler medlemmar, som kan komma med bra idéer. Föreningen är 
alltså öppen för idérika personer. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 
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5.8. Motion om att skapa en ny grafisk profil 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionärer: Johan Lindahl, Kågeröd, och Kjell-Åke Persson, Höganäs 
 
Motionen föreslår: 
att styrelsen ges i uppdrag att ta fram en ny och positiv symbol, logotyp och grafisk 

linje i enlighet med intentionerna i motionen och att när den nya symbolen tas i 
bruk, föreningens användande av den nuvarande symbolen upphör. 

 
Bakgrund: Färgglada paraplyer med kaxiga och roliga budskap är bra idéer till presentshopen 
och för den grafiska profilen. Syns i folkvimmel, därför bra att använda även när det inte regnar, 
vid torgmöten etcetera. En ljusare och mer färgglad framtoning i den grafiska profilen och i 
budskap känns nödvändig. 
 
Då republik är vårt varumärke, så måste vi vara försiktiga med vad vi laddar det med även i färg 
och form. Och det ska vara roligt att vara republikan! Därför är det fel att använda tröjor med 
svart/vita seriefigurer och budskap som går ut på att avskaffa monarkin. Är för negativt, 
rebelliskt kanske, men inte särskilt positivt eller konstruktivt. Nej, hellre "Fullständiga 
demokratiska rättigheter" och klackarna i taket. En slagkraftig kommunikation som träffar rätt 
från början! Skippa även den upp-och-ned-vända kronsymbolen. Använd inte kronan alls, utan 
skapa en ny, positiv symbol (det är en färsk idé från en medlemsenkät). 
 
Några slogans på köpet: • För Sverige ut ur medeltiden! • För republik och äkta demokrati. • 
Republik, i Sverige, på tiden! Och demonstrera så att det märks! (Till exempel med hjälp av en 
republikansk vaktparad!) 
 
Styrelsens svar: Motionärerna vill att styrelsen ges i uppdrag att ta fram en ny och positiv logotyp 
och en grafisk profil som är ljusare, färggladare och mer positiv. 
 
En logotyp ska vara bra på många olika sätt: den ska vara tydlig, enkel att använda, fri från andra 
associationer än de önskade och helst bestå av en bild och inte bara text. Den ska förstås också 
kännas modern och tilltalande. I Republikanska föreningens fall måste logotypen dessutom ta 
hänsyn till att våra medlemmar bara har en gemensam nämnare: monarkins avskaffande. Alla vill 
till exempel inte ha en republik där man röstar fram en statschef, vilket utesluter alla bilder med 
associationer till röstning. Den nuvarande logotypen uppfyller många av de här kriterierna. Den 
är dessutom lagom utmanande. Monarkin krossas inte – den bara ställs på huvudet. Därför 
bevarades den nuvarande logotypen när den grafiska profilen uppdaterades 2016. Styrelsen håller 
heller inte med om att de dominerande färgerna i den grafiska profilen (lila och ljusröd) är för 
mörka, eller att formspråket är för negativt. Vi kan inte se något som helst negativt med att 
avskaffa monarkin – bara glädje! 
 
För övrigt är det styrelsens uppfattning att kongressen bör vara en instans för övergripande 
ansvarsutkrävande och för att fatta långsiktiga inriktningsbeslut, inte för att behandla frågor om 
profilmaterial, typsnitt och färger. Det skälet i sig är tillräckligt för att kongressen bör avslå 
motionen. Fler medlemmar än som deltar på kongresserna har under året kunnat vara med och 
påverka val av profilmaterial via Republikanska föreningens medlemsforum på Facebook. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 
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5.9. Motion om att starta det nya Republikanska partiet 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionärer: Johan Lindahl, Kågeröd, och Kjell-Åke Persson, Höganäs 
 
Motionen föreslår: 
att styrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att bilda ett nytt politiskt parti 

med kravet på införande av republik som grund och att styrelsen vid en 
extrakongress före utgången av 2017 lägger fram ett förslag i enlighet med 
intentionerna i denna motion. 

 
Bakgrund: Sällan tidigare har det varit så tacksamt att starta ett nytt politiskt parti i Sverige! Med 
SD som ett obekvämt och utrymmeskrävande inslag (som roffat åt sig närmare 20 procent av 
väljarrösterna)! Med väljare från alla partier kommer vi direkt in i riksdagen och blir en 
maktfaktor! Organisation med kansli, lokalavdelningar och elva tusen medlemmar finns redan. 
Det blir lätt att bygga vidare, massmedia blir yrvaket nyfikna och kommer att bjuda på massor av 
publicitet. 
 
En förening är bara en förening, även med 100 000 medlemmar. Ett politiskt parti däremot är, 
även med bara 5 procent av väljarrösterna, en maktfaktor! Varje svenskt politiskt parti idag stöds 
av ett stort antal väljare som redan sympatiserar med tanken, att det är dags att avskaffa monarkin 
och införa republik i Sverige. Därför kan ett nytt republikanskt parti idag förhållandevis enkelt 
kunna locka till sig många väljare från andra partier. Det är mer än sannolikt, att redan vid ett 
första riksdagsval skulle ett nytt republikanskt parti samla 10-20 procent av väljarrösterna, om 
partiprogrammet är genomtänkt och valkampanjen är tydlig och väl genomförd! Med genomtänkt 
menas, att det inte är frågan om ett ”enfrågeparti”, utan att partiprogrammet är genomsyrat av 
demokratiska ställningstaganden och även har med viktiga frågor från andra partiers program. 
 
Nästa val äger rum 2018. Redan då kan vi ha ett eget parti, som garanterat kommer in i riksdagen. 
Om partiet heter Alternativet, Republikanerna, Optimisterna eller något annat är av underordnad 
betydelse, bara det är ett sant demokratiskt parti med ett trovärdigt partiprogram och med en 
positiv framtoning. Fullständiga demokratiska rättigheter till alla, bör vara en drömmeny för ett 
nytt parti, som dessutom äntligen kan ta Sverige ut ur medeltiden! Bjud in representanter från 
övriga partier, utom SD, att tillsammans utarbeta ett partiprogram, som genomsyras av 
intentionen att erbjuda "fullständiga demokratiska rättigheter till alla", lever upp till FN:s 
konvention om de mänskliga rättigheterna samt tar ansvar för både ekonomin och miljön. Välj ut 
nyckelpersoner från vart och ett av dessa partier att representera partiet tillsammans med 
styrelsemedlemmar från Republikanska föreningen. 
 
Styrelsens svar: För Republikanska föreningen är den viktigaste - och enda - frågan att införa 
republik i Sverige. Föreningen är öppen för alla i Sverige som vill avskaffa monarkin, oavsett vad 
de anser i andra sakfrågor. Bland befolkningen i stort är det väldigt få som anser att partiers 
ställningstagande i republikfrågan är helt avgörande för hur de röstar. Vi i styrelsen anser att 
Republikanska föreningen ska fortsätta vara en partipolitiskt obunden ideell förening och vill inte 
skapa ett nytt politiskt parti. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 
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5.10. Motion om ett regnskydd/parasoll med föreningens emblem 
Till: Republikanska föreningens kongress 2017 
Motionär: Jan Magnusson, Borås 
 
Motionen föreslår: 
att föreningen tar fram ett parasoll med Republikanska föreningens logga och orden 

Republikanska föreningen tydligt utmärkt. 
 
Bakgrund: Eftersom vädrets makter inte går att styra är ju ett parasoll eller regnskydd 
nödvändigt vid torgmöten där foldrar utdelas och informationsutbyte sker. På detta skall finnas 
Republikanska föreningens logga och orden Republikanska föreningen tydligt utskrivna, så att det 
är synligt från alla håll. Ett komplement till en roll up, som inte alltid är så lätt att frakta. Det 
skulle göra det lättare för förbipasserande att förstå vad som debatteras vid vårt 
informationsbord. 
 
Styrelsens svar: Motionären vill att kongressen beslutar att ta fram ett parasoll med Republikanska 
föreningens logga och orden Republikanska föreningen tydligt utmärkta. 
 
Styrelsens uppfattning är att kongressen bör vara en instans för övergripande ansvarsutkrävande 
och för att fatta långsiktiga inriktningsbeslut, inte för att behandla frågor om profilmaterial. Fler 
medlemmar än som deltar på kongresserna har under året kunnat vara med och påverka val av 
profilmaterial via Republikanska föreningens medlemsforum på Facebook. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 
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6. Förslag till verksamhetsplan 2017 eller 2017-2018 

6.1. Förslag till verksamhetsplan för 2017 

Huvudinriktning 
Kungahuset har börjat reparera sitt rykte. Andelen som vill ha kvar monarkin har slutat minska. 
Det ställer höga krav på Republikanska föreningen att agera mer slagkraftigt de kommande två 
åren. Föreningen ska prioritera opinionsbildning, öka sina intäkter och lägga mer resurser på egna 
undersökningar. När antalet kungliga bröllop och barnafödslar minskar, måste vi i större 
utsträckning sätta dagordningen av egen kraft. Genom att koppla republikfrågan till andra frågor 
ska vi göra den mer aktuell och angelägen. Vi måste under perioden också bredda vårt tilltal 
genom att skaffa fler olika slags talespersoner och genom att nätverka mer med andra 
organisationer. En föryngring bland de aktiva är ett viktigt mål. 

Opinionsbildning 
Republikanska föreningens viktigaste mål under 2017 är ett större medialt genomslag, större 
digital räckvidd och i förlängningen en stärkt opinion för republik. Vi ska höras och synas mer, 
både nationellt och lokalt. Vi ska prioritera ett fåtal dagskrav för att göra dem kända. Vi ska 
genomföra längre, välplanerade kampanjer vid sidan av snabba reaktioner på aktuella händelser. 

Organisationen 
Kansliet ska arbeta för att ge lokalavdelningarna bättre förutsättningar att stå på egna ben. 
Lokalavdelningarna ska bland annat stödjas genom en kampanjhandbok, genom mer konkreta 
tips om hur de kan arbeta utåtriktat och genom mer arbetsbetonade verksamhetskonferenser.  
 
Fler medlemmar måste bli aktiva bärare av föreningens budskap. Därför ska en större del av 
kommunikationen ha medlemmarna som målgrupp. I enlighet med medlemsundersökningen från 
2016 ska vi också arbeta fram enklare introduktioner till frågan och föreningen (filmer, 
introduktionsmöten och annat). Öppenheten gentemot medlemmarna ska bli ännu större, så att 
alla känner till vilken röd tråd föreningen har i sin kommunikation. Fler medlemmar måste 
förmås att engagera sig ideellt i centralt undersöknings- och opinionsarbete. 

20-årsjubileum 
Att Republikanska föreningen fyller 20 år 2017 uppmärksammar vi då och då i form av historiska 
tillbakablickar, även längre tillbaka än 1997. Syftet är att stärka känslan för föreningen och att öka 
kunskaperna om den republikanska rörelsens historia i Sverige. 
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Utvärderingsbara mål för verksamheten 2017 
 
• I 2017 års mätning från SOM-institutet ska stödet för att avskaffa monarkin vara minst 25 
procent och stödet för att behålla monarkin ska vara högst 55 procent. 
 
• Räckvidden för våra centralt initierade debattartiklar ska vara minst 14 miljoner. 
 
• Vi ska utan hjälp av händelser i kungahuset ha lyckats sätta minst en fråga som vi valt själva på 
agendan (i den meningen att den rapporterats i nyhetsmedier och lett till kommentarer av 
ledarsidor/opinionsbildare). 
 
• Republikanska föreningen ska vara omnämnt minst 700 gånger i svenska medier. 
 
• Vi ska ha undertecknat minst en debattartikel eller gjort ett utspel tillsammans med företrädare 
från en annan ideell organisation. 
 
• Minst två lokalavdelningar ska under 2017 ha fått uppmärksamhet på nyhetsplats för ett lokal 
opinionsarbete. 
 
• Vid året slut ska fler yngre finnas bland de mest aktiva. 

6.2. Förslag till verksamhetsplan för 2017-2018 
Om kongressen bifaller styrelsens proposition om tvååriga kongressperioder. 

Huvudinriktning 
Kungahuset har börjat reparera sitt rykte. Andelen som vill ha kvar monarkin har slutat minska. 
Det ställer höga krav på Republikanska föreningen att agera mer slagkraftigt de kommande två 
åren. Föreningen ska prioritera opinionsbildning, öka sina intäkter och lägga mer resurser på egna 
undersökningar. När antalet kungliga bröllop och barnafödslar minskar, måste vi i större 
utsträckning sätta dagordningen av egen kraft. Genom att koppla republikfrågan till andra frågor 
ska vi göra den mer aktuell och angelägen. Vi måste under perioden också bredda vårt tilltal 
genom att skaffa fler olika slags talespersoner och genom att nätverka mer med andra 
organisationer. En föryngring bland de aktiva är ett viktigt mål. 

Opinionsbildning 
Republikanska föreningens viktigaste mål under 2017 och 2018 är ett större medialt genomslag, 
större digital räckvidd och i förlängningen en stärkt opinion för republik. Vi ska höras och synas 
mer, både nationellt och lokalt. Vi ska prioritera ett fåtal dagskrav för att göra dem kända. Vi ska 
genomföra längre, välplanerade kampanjer vid sidan av snabba reaktioner på aktuella händelser. 
 
2017 ska vi besöka ett antal politiska partiers kongresser och konferenser. Vi deltar också i 
Almedalsveckan. Under hösten presenterar vi en rapport om monarkins verkliga kostnader. 2018 
vill vi lyfta frågan om synen på monarkin i svensk historia, dels i samband med firandet av 100-
årsminnet av beslutet om allmän och lika rösträtt för män, dels med anledning av firandet av 
ätten Bernadottes 200 år på tronen. 2018 blir också riksdagsvalrörelsen viktig för att nå ut. 
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Organisationen 
Kansliet ska arbeta för att ge lokalavdelningarna bättre förutsättningar att stå på egna ben. 
Lokalavdelningarna ska bland annat stödjas genom den kampanjhandbok som sammanställs 
under 2017, genom mer konkreta tips om hur de kan arbeta utåtriktat och genom mer 
arbetsbetonade verksamhetskonferenser. 
 
Fler medlemmar måste bli aktiva bärare av föreningens budskap. Därför ska en större del av 
kommunikationen ha medlemmarna som målgrupp. I enlighet med medlemsundersökningen från 
2016 ska vi också arbeta fram enklare introduktioner till frågan och föreningen (filmer, 
introduktionsmöten och annat). Öppenheten gentemot medlemmarna ska bli ännu större, så att 
alla känner till vilken röd tråd föreningen har i sin kommunikation. Fler medlemmar måste 
förmås att engagera sig ideellt i centralt undersöknings- och opinionsarbete. 

20-årsjubileum 
Att Republikanska föreningen fyller 20 år 2017 uppmärksammar vi då och då i form av historiska 
tillbakablickar, även längre tillbaka än 1997. Syftet är att stärka känslan för föreningen och att öka 
kunskaperna om den republikanska rörelsens historia i Sverige. 

Utvärderingsbara mål för verksamheten 2017-2018 
 
• I 2018 års mätning från SOM-institutet ska stödet för att avskaffa monarkin vara minst 26 
procent och stödet för att behålla monarkin ska vara högst 54 procent. 
 
• Räckvidden för våra centralt initierade debattartiklar ska vara minst 14 miljoner (2017) och 15 
miljoner (2018). 
 
• Vi ska utan hjälp av händelser i kungahuset ha lyckats sätta minst en fråga som vi valt själva på 
agendan (i den meningen att den rapporterats i nyhetsmedier och lett till kommentarer av 
ledarsidor/opinionsbildare). 
 
• Republikanska föreningen ska vara omnämnt minst 700 gånger i svenska medier under 2017 
och minst 1 000 gånger 2018. 
 
• Vi ska ha undertecknat minst en debattartikel eller gjort ett utspel tillsammans med företrädare 
från en annan ideell organisation. 
 
• Minst tre lokalavdelningar ska under perioden 2017-2018 ha fått uppmärksamhet på nyhetsplats 
för ett lokal opinionsarbete. 
 
• Vid utgången av 2018 ska fler yngre ska finnas bland de mest aktiva. 
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7. Förslag till budget 2017 samt 2018 

7.1. Budget för verksamhetsåret 2017 
 
  Utfall Budget 
Intäkter  2016 2017 
 
Medlemsavgifter 1 930 177 2 000 000 
Insamlingskampanj & gåvor 95 974 250 000 
Försäljning webbutik & övrigt 104 049 150 000 
Summa  2 130 201 2 400 000 
 
Utgifter 
 
Administration 239 368 285 000 
Medlemsadministration (Föreningshuset) 274 281 300 000 
Kampanjkostnader 55 592 257 000 
Reklam  145 323 37 500 
Kongressen  92 744 155 000 
Styrelsekostnader 117 443 105 000 
Lokalavdelningar 40 005 40 000 
Lön och sociala avgifter 715 816 705 500 
Medlemstidning Reform 384 327 435 000 
Unga republikaner 1 004 30 000 
Alliance of European Republican Movements 34 379 50 000 
Summa  2 100 281 2 400 000 
 
Resultat  29 920 0 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
1. att anta förslaget till budget för verksamhetsåret 2017, samt 
2. att fastställa medlemsavgiften för 2018 till 200 kronor. 
 
Stockholm 2017-03-07 
 
Styrelsen 
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7.2. Budget för verksamhetsåret 2018 
Om kongressen bifaller styrelsens proposition om tvååriga kongressperioder. 
 
  Budget Budget 
Intäkter  2017 2018 
 
Medlemsavgifter 2 000 000 2 100 000 
Insamlingskampanj & gåvor 250 000 220 000 
Försäljning webbutik & övrigt 150 000 150 000 
Summa  2 400 000 2 470 000 
 
Utgifter 
 
Administration 285 000 300 000 
Medlemsadministration (Föreningshuset) 300 000 307 500 
Kampanjkostnader 257 000 388 000 
Reklam  37 500 38 000 
Kongressen  155 000 90 000 
Styrelsekostnader 105 000 105 000 
Lokalavdelningar 40 000 40 000 
Lön och sociala avgifter 705 500 726 500 
Medlemstidning Reform 435 000 405 000 
Unga republikaner 30 000 20 000 
Alliance of European Republican Movements 50 000 50 000 
Summa  2 400 000 2 470 000 
 
Resultat  0 0 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
1. att anta förslaget till budget för verksamhetsåret 2018, samt 
2. att fastställa medlemsavgiften för 2019 till 200 kronor. 
 
Stockholm 2017-03-07 
 
Styrelsen 
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