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Verksamhetsberättelse Republikanska föreningen Stockholm 2018 
 

Verkställande utskottet (VU) 

På årsmötet den 13 februari 2018 valdes ett verkställande utskott (VU) för Republikanska 
föreningens lokalavdelning i Stockholms län. VU består av Anna Olofsdotter Lilja 
(kontaktperson), P O Axelsson (vice kontaktperson), Harald Lindkvist (ledamot), Cecilia da Mata 
(ersättare), Ludvig Rasmusson (ersättare), Helen Ludvigsson (ersättare). Revisorer har Jessica 
Schedvin (ordinarie) och Tomas Roxström (ersättare) varit. 
 
Verkställande utskottet har planerat projekt/aktiviteter och utvärderat verksamheten. Under året 
har ambitionen dels legat på hur föreningen bäst ska arbeta för att nå ut till en bredare allmänhet, 
i linje med de strategiska riktlinjerna i Republikanska föreningen. Dels att arrangera en 
studiecirkel under hösten-vintern, med temat europeiska republiker.    
 
Verkställande utskottet har också haft regelbunden kontakt med generalsekreteraren Magnus 
Simonsson och kommunikationsstrategen Tony Karlsson. Den senare tillträdde den 2 januari 
2018. Vi vill rikta ett stort tack till dessa, som varit ett stort stöd i arbetet. Det gäller allt från 
samarbeten vid olika event och arrangemang av studiecirkeln till olika utskick och publiceringar 
på sociala media och webb.  
 

Aktiviteter 2018 (i urval) 

• 13 februari – Årsmöte för RepF i Stockholm, i Bååtska rummet i riksdagens lokaler. Ett 40-tal 
medlemmar medverkade. Robert Hannah, riksdagsledamot (L), höll ett föredrag kring hur 
frågan om kungahuset hanteras i riksdagen. 

• 6 juni - För 14:e året i rad uppmärksammade vi nationaldagen med kampanjaktiviteter. Denna 
dag hade vi ett tält med aktiviteter, information och flygbladsutdelning på 
Rålambshovsparken i Stockholm. Ett stort antal intresserade besökte tältet. 

• 15 oktober - Lokalavdelningen i Stockholm genomförde första mötet i en studiecirkel med 
temat hur man i olika europeiska republiker väljer sin statschef och vilken makt denna har. 
Första landet som diskuterades var Finland. Inbjuden talare var Dennis Barvsten.   

• 29 oktober - Lokalavdelningen i Stockholm genomförde andra mötet i studiecirkeln, denna 
gång var temat Tyskland. Inbjuden talare var Herbert Kuzbach.   

• 12 november - Lokalavdelningen i Stockholm genomförde tredje mötet i en studiecirkel, med 
temat Polen. 

• 29 november - Lokalavdelningen i Stockholm genomförde fjärde mötet i en studiecirkel, med 
temat Rumänien. 

• 28 januari 2019 – Medlemsmöte för RepF i Stockholm, i föreningens lokaler i Gamla stan. 
Ett 20-tal medlemmar samlades. 

Stockholmsföreningens verkställande utskott, VU, har haft ett tiotal möten, huvudsakligen i 
Republikanska föreningens lokaler i Gamla stan.  
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Anna Olofsdotter Lilja, P O Axelsson, Harald Lindkvist, Ludvig Rasmusson och Cecilia de Mata 
har under året deltagit i Republikanska föreningens nationella verksamhetskonferenser, där de 
olika lokalavdelningarna möts och utbytt erfarenheter och idéer. 

Representanter från Stockholms VU medverkade under Järvaveckan, där Republikanska 
föreningen deltog den 12-16 juni.  

Cecilia da Mata har haft kontakter med Folkuniversitet, i syfte att arbeta fram ett samarbete när 
det gäller studiecirklar samt förhyrning av lokaler. Tony Karlsson från kansliet medverkade. Anna 
Olofsdotter Lilja 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 2019-01-18 
 
 
 
 
P O Axelsson,  
Sammankallande i verkställande utskottet (VU) 
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