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1. Verksamhetsberättelse RepF Göteborg 2016 
 
Under år 2016 genomförde Republikanska föreningen Göteborg följande aktiviteter: 
 
Caféträffar 
Vi har löpande haft caféträffar under året då vi träffats för att samtala om monarki vs republik. 
Under dessa har vi också diskuterat och tagit beslut kring olika aktiviteter. Mötena har hållits på 
Café Garbo den 23 februari, 17 maj, 7 juni, 22 augusti, 5september och 12 december. Mötena har 
varit hyfsat besökta med runt tiotalet medlemmar närvarande. 
 
Frågor som har kommit upp är till exempel: 
– Månatliga cafémöten med tydligare innehåll. 
– Flygbladsutdelning, två gånger per termin. Ny folder på gång med bra argumentation? 
– Någon som pratar om hur det funkar med republik vs monarki. Politiker, journalist, statsvetare, 
kändisar etcetera. Kanske på Trappan, ABF, Redbergsskolan. 
– Föredrag - ämnen, tips, upplägg? 
– Synas på bibliotek, anslagstavlor. Hur kommer vi in på bibliotek, skolor? 
– Möte med filmer från föreningens kongresser etcetera. 
– Republikanskt quizz pubkväll 
– En centralt framtagen miniutställning som vi kan använda lokalt. 
– Demokratikampanj 2018, vad kan vi göra. 
– Vad gör föreningen åt Nobelprålet? 
 
Studiecirklar 
• Våren 2016 hade vi en republikansk bokcirkel. Vi hade tio möten med start den 23 februari och 
slut den 4 maj på Redbergsskolan. Tolv medlemmar deltog. Upplägg bestod i att varje deltagare 
fick fördjupa sig i någon av de böcker som finns att tillgå i föreningens butik samt lite andra 
publikationer; Seriealbum Re:publik, Därför är jag republikan, För Sverige i tiden, Monarkins 
makt, Tala som en kung, För sverige - nuförtiden, Den motvillige monarken, Vår egen tidning 
Reform och Vecko/kvällspressen. 
 
• Hösten 2016 studerade vi republikanska reformförslag studerade genom utredningen ...bara ett 
penndrag. Vi hade tio möten med start den 4 oktober och slut den 6 december på 
Redbergsskolan. Tio medlemmar deltog. Vi använde föreningens reformförslag och använder 
boken ”...bara ett penndrag” som läsebok/uppslagsbok för att hitta fakta och fördjupning. Vi 
betade av ett reformförslag per möte och vände och vred på förslaget med uppslag ur boken 
samt massa googling på nätet. Vi avslutade med lite sammanfattningar. 
 
Replik Göteborgs-Posten 
Den 15 mars replikerade vi på Göteborgs-Postens ledarsida kring media och barnafödslar inom 
kungafamiljen. 
 
Flygbladsutdelningar 
Vi har haft två flygbladsutdelningar som samlat mellan 5-10 medlemmar per gång. 
• 18 juni flygbladsutdelning Järntorget 
• 29 oktober flygbladsutdelning Kungsportsplatsen 
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Bokmässan 21-25 september 
Vi var många medlemmar som hjälptes åt att bemanna montern under Bokmässan. Fredag 23 
september träffades vi som var på mässan över mat och prat på restaurang/bar/pub för att få tid 
att prata och umgås. 
 
Göteborg den 30 mars 2017 
 
Sverker Frid, 
kontaktperson för Republikanska föreningen Göteborg 
 

2. Verksamhetsberättelse RepF Lund och RepF Malmö 2016 
 
Vi har under året koncentrerat vår verksamhet till Malmö. Våra möten har med vissa undantag 
ägt rum på ABF:s lokaler på Spånehusvägen och rapporterats som studiecirklar. 
 
Den 3 mars anordnade vi ett offentligt möte på Ungdomens Hus med etnologen Mattias 
Frihammar som berättade om sin forskning under rubriken ”Får man skratta åt kungen?”. 
 
Den 13 maj hade vi en gatuaktion i centrala Malmö med flygbladsutdelning och bokbord. 
 
I samband med dopet av Victoria Bernadottes son Oscar och landshövdingens doppresent i form 
av en lekpark på Söderåsen, som innebar att kommunerna uppmanades skänka pengar till 
projektet, tog vi kontakt med personer bosatta i kommuner som anslagit pengar och uppmanade 
dessa att överklaga besluten. Förvaltningsrätten gav senare de överklagande rätt. Vi skrev i 
samband med aktionen en debattartikel, ”kungafjäsk för miljoner”, som togs in i lokalpressen. Vi 
skrev också en debattartikel efter födseln om kungafamiljens behov av upphöjdhet och titelsjuka 
som innebar att Skåne fick en ny hertig. Den publicerades i SDS. 
 
Vid samling efter förstamajdemonstration (1 maj) hade vi bokbord och information om 
föreningen. 
 
Under hösten hade vi studiecirkel för nya medlemmar. Vid tre tillfällen läste vi och diskuterade, i 
huvudsak med  Einarsson/Svenssons ” ...bara ett penndrag” som underlag. Den 1 december 
hade vi ett medlemsmöte med kampanjombudsman Jonas Wijkström under rubriken ”Att skapa 
en opinion”. 
 
Förutom planeringsmöten har vi varit representerade vid kongress och 
verksamhetskonferenserna. 
 
Lund och Malmö den 4 mars 2017 
 
Bengt Hall,   Ulf Nilsson, 
kontaktperson för RepF Lund kontaktperson för RepF Malmö 
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3.  Verksamhetsberättelse RepF Sjuhärad 2016 
 
Under år 2016 hölls två stycken så kallade café-möten i Borås. Ett på våren och ett på hösten. Ett 
cafémöte hölls också under våren i Skene, Marks kommun. En representant från föreningen 
besökte under vårvintern Vänsterpartiets lokalavdelning i Borås under en temakväll om Sveriges 
statsskick. Där fick han presentera vårt synsätt och arbete. I december hade vi bokbord en lördag 
förmiddag på Stora Torget i Borås. Enskilda medlemmar har också fortsatt sprida litteratur och 
information till personer i sin omgivning. 
 
Horred den 16 mars 2017 
 
Mikael Jändel, 
medlem i Republikanska föreningen Sjuhärad 
 

4.  Verksamhetsberättelse RepF Stockholm 2016 
 
Verkställande utskottet (VU) 
På årsmötet den 14 mars 2016 valdes ett verkställande utskott (VU) för Republikanska 
föreningens lokalavdelning i Stockholms län. VU bestod av: 
 
Cecilia da Mata, (kontaktperson) 
Anna Ragnar (vice kontaktperson) 
PerOla Axelsson (ledamot) 
Magnus Nordén (ledamot) 
Kjell Myrberg (ersättare) 
 
Verkställande utskottet har planerat och utfört flertaliga event och projekt. Under året har 
ambitionen främst legat på hur föreningen skulle synas mer ute på stan samt ordna nya typer av 
kulturella/studiefrämjande lättillgängliga arrangemang. Ett led var ett fortsatt samarbete med 
ABF Stockholm med fina centrala lokaler, som drar stor publik. På det sättet har föreningen även 
nått ut till även icke-medlemmar. Resultatet har varit mycket lyckat och i något fall behövdes 
riktigt stor sal. 
 
Verkställande utskottet har också haft regelbunden kontakt med generalsekreteraren Magnus 
Simonsson och kampanjombudsmannen Jonas Wikström. Vi vill rikta ett stort tack till Magnus 
Simonsson och Jonas Wikström som varit ett väldigt bra stöd i arbetet och det har varit roligt att 
visa upp nya produkter & hemsida det gångna året. 
 
Aktiviteter (i urval) 
• April/Maj Anders från Islandsbloggen talar om Islands republikanska historia/statsskick.  
• April Valborgsmässoafton, Kungens födelsedag, flygbladsutdelning i Kungsträdgården. 
• 1 maj 2016. Lokalavdelningen i Stockholm med informationsbord på Norra bantorget (S) och i 
Kungsträdgården (V).  Även flygbladsutdelning gjordes i de stora folkmassorna. 
• Augusti 2016. Medlemmar i Stockholm kampanjade för republik i samband med "Politik i 
parken" i Vitabergsparken. Parkteaterns event drar alltid fullt hus i ”sommarstockholm”, 
politiken verkar vara på ingång med. 
• Augusti. Bokbord Stockholms kulturvecka. På Drottninggatan anordnas årligen världens längsta 
bokbord, där man får väldigt bra kontakt med många bokintresserade medborgare. 
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• September ABF Republikansk filmkväll. Dokumentärfilmaren Tom Alandh var inbjuden för att 
visa och prata om en del i sin dokumentärserie ”Kungen och jag”. Väldigt populärt event och vi 
annonserade även utanför våra vanliga kanaler. 
• Oktober. Dopet Nicholas. SVT hade bestämt sig för att inte sända dopet på söndagen, men 
enligt uppgift ringde folk in och ville se det så de ändrade sig. 
RepF gjorde då en flygbladsutdelning i Kungsträdgården. 
• Oktober Bokcirkel på café Ritorno. Vid 4/5 måndagar träffas en grupp med föreningens Anna 
Ragnar och läser och analyserar Wilhelm Mobergs bok ”Därför är jag republikan”. Väldigt 
lärorikt sätt att diskutera republik och statsskick på som ledde till många nya uppslag. 
• November 2016. Lokalavdelningen i Stockholm arrangerade en föreläsning på ABF-huset med 
Jaime Thurén Lopez från spanska turistbyrån. Hur skulle en möjlig utveckling med republik 
kunna se ut i Spanien? 
• Oktober 2016. Medlemsmöte på Karlbergsvägen om aktiviteter, idéer på sådana och om det 
behövs tillsättas grupper för något specifikt evenemang. 
• November 2016. Lokalavdelningen i Stockholm med bokbord på Socialistiskt forum på ABF-
huset i Stockholm. Vi fick förstärkning av Unga republikaner samt från Östergötland. 
• December 2016. Flygbladsutdelning vid julmarknaden i Gamla stan, Stockholm. 
Anna Ragnar och Cecilia da Mata har under året deltagit i Republikanska föreningens nationella 
verksamhetskonferenser i Stockholm och Helsingborg där de olika lokalavdelningarna möts och 
utbytt erfarenheter och idéer. 
Magnus Simonsson och Cecilia da Mata har haft möten med ABF för att få till ett samarbete 
mellan Republikanska föreningen Stockholm och ABF Stockholm. Samarbetet gäller seminarier 
och studiecirklar i ABF:s lokaler. 
 
Stockholm den 7 februari 2017 
 
Cecilia da Mata, 
kontaktperson i verkställande utskottet (VU) för Republikanska föreningen Stockholm 
 

5. Verksamhetsberättelse RepF Uppsala 2016 
 
Möten och aktiviteter 
 
Medlemsmöten. Vi har under året haft fem medlemsmöten med 8 -10 medlemmar varje gång. 
Mötena har inriktats dels på att planera och genomföra aktiviteter för att uppmärksamma frågan 
om Sveriges statsskick, dels på diskussioner om republikanska frågor och argumentationsträning. 
Jonas Wikström och Magnus Simonsson har medverkat vid två möten. Liksom tidigare år är det 
lättast att samla medlemmar om någon från kansliet deltar eller om föreningen inbjuder till 
måltid. 
Det tidigare etablerade samarbetet med Vuxenskolan Arena har fortsatt. Vi har också fått till 
stånd ett samarbete med stadsbiblioteket om gratis lokal för till exempel panelsamtal. 
 
Nationaldagen. En grupp medlemmar delade ut flygblad på Vaksalatorg där flera politiska 
partier samlades för demonstrationståg. Vi arrangerade också en fejkad folkomröstning om 
statsskicket med hjälp av bollar.  
 
Kulturnatten. Inför Kulturnatten deltog Ulla i kommunens möte på Reginateatern och berättade 
om republikanska föreningens planer. För femte året arrangerade RepF Uppsala ett bokbord 
under Kulturnatten den 12 september. Intresset från allmänheten var stort och vi hade en mängd 
intressanta diskussioner. 



Republikanska föreningens kongress 2017 
 

6

Vi konstaterade att vi även i år skulle haft svårt att bemanna bordet (klockan 12:00-18:00) om vi 
inte hade fått hjälp av Cecilia da Mata och Erik Nordblad från Stockholmsrepublikanerna. De 
bidrog till att vi kunde ro det hela i land. Kulturnämnden var i år extra inriktad på att 
medverkande föreningar skulle ha upplevelsebaserade arrangemang. Våra inslag med 
tipspromenad som Ingor och Anders producerat samt vår fejkade folkomröstning godkändes. 
Som vanligt var det stimulerande att träffa och samtala med republikaner, sympatisörer och även 
oliktänkande medmänniskor och roligt att samarbeta medlemmarna emellan. 
 
Panelsamtal. Den 22 november arrangerade vi i samarbete med Vuxenskolan Arena ett 
panelsamtal om Sveriges statsskick på Uppsala stadsbibliotek med Jörgen Ullenhag, tidigare 
chefredaktör på Uppsala Nya Tidning, som moderator. Medverkande var Maria Weimer, 
republikan och riksdagsledamot för L, och Erik Weiman, monarkist och tidigare landstingsråd för 
M. Ett sextiotal åhörare hade mött upp och flera personer var aktiva i utfrågningen. 
 
Media. Anders har fått en debattartikel – Utred statsskicket – publicerad 29.11 2016 i Uppsala 
Nya Tidnings pappersutgåva. Anders har också fått ett debattinlägg publicerat 16.12  2016 i 
nätupplagan där han bemött ett antal argument för nuvarande statsskick ( Monarkin har snarast 
fungerat som länk till överklass och privilegierade grupper). 
 
Sociala medier. Ulla har ansvarat för Uppsala-avdelningens Facebooksida och Sören för vårt 
Twitterkonto. Över huvud taget har vi ökat vår aktivitet i sociala medier. I november hade 
Uppsala-avdelningen 847 medlemmar vilket betyder att vi ökat med 250 medlemmar under 2016. 
 
Uppsala den 11 mars 2017 
 
Ulla Holm, 
avgående kontaktperson för Republikanska föreningen Uppsala 
 

6. Verksamhetsberättelse RepF Östergötland 2016 
 
I Östergötland har vi under 2016 haft regelbundna möten en gång i månaden. I januari och 
februari anordnade vi en studiecirkel med ”...bara ett penndrag” som grundmaterial samt en kurs 
i argumentationsteknik. 
 
I maj deltog vi med ett tält på en lokal marknad i Kisa, detta uppmärksammades i flera lokala 
tidningar och i radio. 
 
I December bjöd vi in Jenny Grenander till att hålla en allmän föreläsning om Europas republiker 
i Motala, detta blev omnämnt i Östgöta Correspondenten. 
 
Linköping den 21 mars 2017 
 
David Örtenvik, 
kontaktperson för Republikanska föreningen Östergötland 


