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Svar på motionen ”Manifestationer i föreningens regi vid 1:a maj” 

 
Motionären påminner oss på ett förtjänstfullt sätt om de olika möjligheter vi har att utåtriktat 
profilera vår verksamhet och våra idéer vid olika evenemang med avsikt att vårda och bevara 
befintlig medlemsbas samt att växa och nå ut till nya målgrupper. Vi får också en mycket 
intressant och detaljerad sammanställning av senare års riksdagsmotioner avseende republiken 
inklusive dess olika argument. 
 
Att socialdemokratiska riksdagsledamöter är mest flitiga då det gäller att ställa sig bakom 
republikanska motioner, leder motionären till slutsatsen att första maj är ett av många bra 
tillfällen för föreningen att utåtriktat profilera vår verksamhet och våra idéer. 
 
Det verkställande utskottet kan inte annat än att hålla med. Vår ambition måste alltid vara att ta 
så många tillfällen i akt som möjligt för att vinna fler anhängare till den republikanska tanken. 
Däremot känner vi inte igen oss i argument som rädsla för ”en alltför stor slagsida mot vänster” 
och ett behov av att ”stämman ingriper”.  
 
Som all verksamhet inom Republikanska föreningen i Stockholm är medlemmarnas engagemang 
avgörande för vår förmåga till aktivitet och kampanjer för att Sverige ska avskaffa monarkin och 
införa republik. VU uppskattar och välkomnar alla initiativ och engagemang från föreningens 
medlemmar som ryms inom föreningens ramar. Att föreningen avstod från att kampanja vid 1 
maj 2018 var inte ett politiskt ställningstagande utan av mer praktisk karaktär - VU fann ingen 
som hade möjligheten att planera och genomföra evenemanget. Föreningen är partipolitiskt 
obunden vilket också avspeglats i VU under 2018. 
 
Vi hoppas naturligtvis, liksom motionären, att Republikanska föreningen syns på så många orter 
som möjligt under 1 maj men känner inte att engagemang föds utifrån denna stämmas uttalade 
önskan om detsamma. Vi anser inte heller att vi behöver uppdra åt kansliet att särskilt underlätta 
planering och genomförande av 1 maj-arrangemang då kansliet alltid på ett föredömligt sätt 
stöttar alla de aktiviteter vi planerar. Givet detta resonemang känner vi inte heller behov av att 
bifalla motionens fjärde att-sats utan överlåter till motionären att själv motionera till 
moderorganisationens bi-årliga kongress om så önskas. 
 
Vi hoppas att motionären med detta brinnande manifest lockar ett antal medlemmar att 
kampanja i föreningens regi vid 1:a maj i år! 
 
VU föreslår stämman 
att avslå motionens fyra att-satser 
att motionen anses besvarad 
 


