Verksamhetsberättelser
från lokalavdelningar
till kongressen
6 april 2019

Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse

Republikanska föreningens kongress 2019

RepF
RepF
RepF
RepF
RepF
RepF

Sjuhärad 2018 ............................................... 2
Sjuhärad 2017 ............................................... 2
Stockholm 2018 ............................................ 3
Stockholm 2017 ............................................ 4
Uppsala 2018 ................................................ 5
Uppsala 2017 ................................................ 6

1

1. Verksamhetsberättelse RepF Sjuhärad 2018
1. Republikanska Föreningen Sjuhärad har ansökt om tillstånd att få ha torgmöten på Stora
Torget i Borås. Vi planerade för att ha torgmöten den första lördagen varje månad under andra
halvåret 2018.
Vi har stått på torget mellan klockan 11.00 och 14.00 följande dagar:
Lördagen 2018-06-09;
Lördagen 2018-07-07;
Lördagen 2018-08-04;
Lördagen 2018-09-01;
Lördagen 2018-10-06;
Lördagen 2018-11-10;
Lördagen 2018-12-01
2. Ett cafémöte annonserades till 2018-09-15 kl. 13.00-15.00 på Café Viskan. Det blev ett
planeringsmöte där vi beslöt att satsa på att besöka de olika politiska partierna för att informera
om Republikanska föreningen; satsa på EU-valet; skriva insändare oftare; förbereda oss inför
Drottning Elisabeth II i Storbritanniens frånfälle samt söka samarbete i olika aktiviteter med
republikanerna i Göteborg.
3. Deltagande i Republikanska föreningens verksamhetskonferens och republikanska forum i
Uppsala 2019-10-16 – 18
4. Enskilda medlemmar har delat ut informationsmaterial i brevlådor samtidigt som man tagit en
promenad genom staden, samt vid privata sammankomster.
Borås den 30 mars 2019
Jan Magnusson,
kontaktperson i Republikanska föreningen Sjuhärad

2. Verksamhetsberättelse RepF Sjuhärad 2017
Torgmöte med informationsbord på Stora Torget i Borås följande datum:
Lördag 2017-02-04, kl. 11.00-14.00
Lördag 2017-03-04, kl. 11.00-14.00
Lördag 2017-05-06, kl. 11.00-14.00
Lördag 2017-06-03, kl. 11.00-14.00
Lördag 2017-07-08, kl. 11.00-14.00
Lördag 2017-08-05, kl. 11.00-14.00
Lördag 2017-09-02, kl. 11.00-14.00
Lördag 2017-10-07, kl. 11.00-14.00
Lördag 2017-11-04, kl. 11.00-14.00
Lördag 2017-12-02, kl. 11.00-14.00
Kaféträff arrangerades på Kafé Bakgården 2017-02-18, 11.00-13.00
Arrangerat en debatt mellan en ledande medlem i det rojalistiska nätverket i Riksdagen Cecilia
Magnusson och republikanen och riksdagsledamoten Robert Hannah, 2017-11-13, kl. 14.00-16.00
på Högskolan i Borås. Borås Tidning var närvarande och skrev om diskussionen i en artikel
dagen efter att det var första gången en liknande diskussion hållits i Borås.
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Medverkande på Republikanska föreningens kongress och verksamhetskonferens 2017-04-01 –
2017-04-02.
Medverkan för Republikanska Föreningen på Socialdemokraternas kongress i Göteborg på
Svenska Mässan 2017-04-08 – 2017-04-09.
Medverkan för Republikanska föreningen i monter under Bokmässan 2017-09-28 – 2017-09-29.
Borås den 16 mars 2018
Jan Magnusson,
kontaktperson i Republikanska föreningen Sjuhärad

3. Verksamhetsberättelse RepF 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. Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP), 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.
• 27 november – Medlemsmöte för RepF i Stockholm, i föreningens lokaler i Gamla stan. Ett 20tal medlemmar samlades.
• 29 november - Lokalavdelningen i Stockholm genomförde fjärde mötet i en studiecirkel, med
temat Rumänien.
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Stockholmsföreningens verkställande utskott, VU, har haft ett tiotal möten, huvudsakligen i
Republikanska föreningens lokaler i Gamla stan.
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 den 18 januari 2019
PerOla Axelsson,
sammankallande i verkställande utskottet (VU) för Republikanska föreningen Stockholm

4. Verksamhetsberättelse RepF Stockholm 2017
Verkställande utskottet (VU)
På årsmötet den 14 februari 2017 valdes ett verkställande utskott (VU) för Republikanska
föreningens lokalavdelning i Stockholms län. VU består av:
Anna Ragnar, (kontaktperson)
PerOla Axelsson, (vice kontaktperson)
Isobel Johansson (ledamot)
Cecilia de Mata (ersättare)
Mattias Annwall (ersättare)
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.
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 och hemsida det gångna året.
Aktiviteter (i urval)
• Årsmöte hölls i februari med en uppskattad föreläsning Hovet inifrån av Bertil Ternert, tidigare
presschef på hovet.
• Våren 2017 hölls en bokcirkel kring Bengt Halls bok Republik! på Waynes Coffe på Götgatan.
Bokcirkeln hölls av Anna Ragnar under fyra tillfällen och med tiotalet deltagare.
• April hölls medlemsmöte på kansliet med inriktning strategi för året.
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• 6 juni, nationaldagen anordnades ett jippo på Djurgårdsbron, ett chokladhjul med
presidentkandidater för att visa på alternativa statschefer. Kandidaterna valdes ut via föreningens
stockholmsgrupp på Facebook.
• Augusti. Bokbord Stockholms kulturvecka. På Drottninggatan anordnas årligen världens längsta
bokbord, där man får väldigt bra kontakt med många bokintresserade medborgare.
• Oktober/november hölls en bokcirkel kring boken Monarkins makt. Cirkeln hölls av
författaren Cecilia Åse.
• November hölls ett medlemsmöte på ABF där föreningens Strategi för republik presenterades
av styrelsen.
Anna Ragnar, PerOla Axelsson och Cecilia da Mata har under året deltagit i Republikanska
föreningens nationella verksamhetskonferenser i Stockholm och Linköping där de olika
lokalavdelningarna mötts och utbytt erfarenheter och idéer.
Stockholm den 5 februari 2018
Anna Ragnar,
Kontaktperson i verkställande utskottet (VU) för Republikanska föreningen Stockholm

5. Verksamhetsberättelse RepF Uppsala 2018
Medlemsmöte. Vi hade ett medlemsmöte i mars. Journalisten på UNT Sebastian Sundel höll ett
engagerat anförande under rubriken Därför är jag republikan. Tony Karlsson presenterade sig
själv och planerade aktiviteter i föreningen. Ett 15-tal medlemmar deltog.
Avdelningen samarbetar med Vuxenskolan Arena som tillhandahåller lokal för våra möten.
Vidare med Stadsbiblioteket där vi samarbetar om panelsamtal och debatter och får tillgång till
lokal och affischering.
Första maj. En grupp medlemmar delade ut flygblad på Vaksalatorg där ett par
demonstrationståg startade. Vi följde med till socialdemokraternas mötesplats i Stadsparken och
fortsatte flygbladsutdelningen.
Nationaldagen. Föreningen hade ett bokbord och delade ut flygblad vid Uppsala kommuns
nationaldags-firande i Stadsparken.
Kulturnatten. För sjätte året i rad arrangerade RepF Uppsala ett bokbord under Kulturnatten
den 8 september. Kulturnatten hade som tema Ingmar Bergman 100 år, det hade vi svårt att
knyta an till så vi valde "Statskickets roll i kulturen" som vårt eget tema. För det hade Tony tagit
fram en fin historikplansch. Vi är mycket tacksamma för hjälp av Erik Nordblad från
Stockholms-avdelningen och Tony Karlsson från kansliet.
Valdebatt. Den 27 augusti arrangerade avdelningen i samarbete med Stadsbiblioteket en
valdebatt under rubriken Monarki eller republik – en fråga om demokrati? Samtliga
riksdagspartier var representerade, partiernas ståndpunkter redovisades, deltagarna debatterade
sinsemellan och åhörarna fick ställa en del frågor. Ca 60 personer fanns i publiken. Debatten
modererades förnämligt av Anders Nordström. Debatten sändes direkt på Facebook och fanns
att ta del av på Republikanska föreningens hemsida.
I media. Anders Nordström publicerade en debattartikel ”En omöjlig ordning” i UNT den 4
juni.
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Brev till riksdagsledamöter. Uppsala-avdelningen skickade i november ut brev om
Republikanska föreningen till samtliga nyvalda riksdagsledamöter i valkretsen. Tyvärr förlorade
två aktiva republikaner, Maria Weimer och Niklas Malmberg, sina riksdagsplatser. En nyvald
ledamot Lina Nordqvist är aktiv republikan.
Sociala media. Ulla Holm har ansvarat för Uppsala-avdelningens Facebooksida och Sören
Oscarsson för vårt Twitterkonto.
Externa aktiviteter. Anders Nordström deltog i Almedalsveckan.
Ingegerd, Anders, Ulla och Sören deltog i verksamhetskonferensen den 7 april i Stockholm.
Ingegerd, Anders, Ulla och Sören deltog i verksamhetskonferensen den 17 november i Uppsala.
Uppsala den 2 april 2019
Ingegerd Palmér,
kontaktperson för Republikanska föreningen Uppsala

6. Verksamhetsberättelse RepF Uppsala 2017
Möten och aktiviteter
Medlemsmöten. Vi har under året haft två medlemsmöten med 6–10 medlemmar varje gång.
Jonas Wikström och Magnus Simonsson har medverkat vid var sitt möte. Vid det andra mötet
talade riksdagsledamoten Niclas Malmberg inspirerat på temat Därför är jag republikan.
Vi samarbetar med Vuxenskolan Arena som tillhandahåller lokal för våra möten. Vidare med
Stadsbiblioteket där vi samarbetar om panelsamtal och debatter och får tillgång till lokal och
affischering.
Första maj. En grupp medlemmar delade ut flygblad på Vaksalatorg där ett par
demonstrationståg startade. Vi följde med till socialdemokraternas mötesplats i Stadsparken och
fortsatte flygbladsutdelningen.
Nationaldagen. En grupp medlemmar delade ut flygblad vid Uppsala kommuns
nationaldagsfirande i Stadsparken.
Kulturnatten. Inför Kulturnatten deltog Sören i kommunens möte och berättade om
republikanska föreningens planer.
För femte året arrangerade RepF Uppsala ett bokbord under Kulturnatten den 9 september.
Intresset från allmänheten var stort och vi hade en mängd intressanta diskussioner.
Vi är mycket tacksamma för hjälp av Cecilia Mata och Erik Nordblad från Stockholmsföreningen
och av Magnus från kansliet, dels så att borden kunde bemannas klockan 12.00 – 18.00, dels med
att transportera bord och RepFs tält från Stockholm-Uppsala t o r. Unga Republikaner var också
representerat, det var mycket bra för att möta yngre intresserade. Ett tema för årets kulturnatt var
Finland 100 år, så vi hade information om Finlands republikanska statsskick och om några av de
senaste presidenterna. Vår medlem Tuulikki hade skaffat fram en finländsk flagga och broschyrer
om Finlands statsskick, vi hade även information på finska.
Ulla hade gjort i ordning en enkät där man fick rösta på vilken sorts republik man skulle vilja se:
direktvald president, indirekt vald president av riksdagen, talmannen uppehåller
statschefsfunktionen. 93 personer röstade, 44 kvinnor och 49 män. 62% ville ha direktval, 20%
ville att presidenten skulle utses av riksdagen, 13% ville ha talmannen som statschef och drygt 4%
ville inte ha någon statschef alls. Inga könsskillnader.
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Som vanligt var det stimulerande att träffa och samtala med republikaner, sympatisörer och även
oliktänkande medmänniskor och roligt att samarbeta medlemmarna emellan.
Vi fick i anslutning till Kulturnatten signaler från Kulturnämnden att vi för att få delta i
fortsättningen behöver ha ett ”kulturarrangemang” och inte enbart informera om föreningen och
vår verksamhet. Tillsammans med Förbundet Humanisterna och Föreningen för Vetenskap och
Folkbildning bedriver vi visst lobbyarbete mot detta.
Panelsamtal. Den 13 november arrangerade vi i samarbete med Stadsbiblioteket ett panelsamtal
under rubriken Hur kan Sverige se ut som republik? Tuulikki Koivunen Bylund presenterade
Finlands modell, riksdagsledamot Maria Weimer Tysklands modell och f talmannen Birgitta Dahl
en modell med talmannen som statschef. Ett drygt sjuttiotal åhörare hade mött upp och många
personer var aktiva i utfrågningen. Biblioteket fick kritik från några lokalpolitiker för att ha ett
arrangemang med endast en syn i statsskicksfrågan företrädd. Kulturnämndens ordförande fick
debattera detta i Radio P4 Uppland dagen efter panelsamtalet,
Media. Anders skrev en debattartikel, som publicerades i Uppsala Nya Tidnings (UNT)
pappersutgåva på kronprinsessans 40-årsdag den 14 juli. På den kom på drottningens namnsdag
den 8 augusti ett nedlåtande svar från två lokala regionala kristdemokrater. Vi skrev ett kort
genmäle som publicerades.
I UNT har en ledar-/kulturskribent skrivit två mycket bra debattartiklar om Sveriges statsskick,
dels utifrån vår debattartikel, dels efter panelsamtalet om hur en republik i Sverige kan se ut. I den
senare gav han en utmärkt sammanfattning av vad som framfördes i samtalet, som vi tyvärr inte
lyckades spela in.
Sociala media. Ulla har ansvarat för Uppsala-avdelningens Facebooksida och Sören för vårt
Twitterkonto.
Externa aktiviteter. Anders Nordström deltog i Almedalsveckan. Han deltog också i
Liberalernas nationella möte i Västerås den 18–19 mars.
Anders och Sören deltog i årsmötet den 1 april
Ingegerd, Anders och Sören deltog i verksamhetskonferensen den 2 april
Ingegerd och Sören deltog i verksamhetskonferensen i Linköping den 21 oktober.

Organisationsfrågor
Medlemsutveckling. Den 31.12.2017 hade Republikanska föreningen 587 medlemmar inom
Uppsala-avdelningens upptagningsområde. Under 2017 tillkom 40 nya medlemmar.
Intern organisation. Anders Nordström fungerade som kontaktperson under början av 2017.
Från april fungerar Ingegerd Palmér som kontaktperson. Vi bildade också en arbetsgrupp som
gemensamt planerar aktiviteter och på olika sätt medverkar till genomförande av arrangemang. I
gruppen ingår Ingegerd, Anders, Sören och Tuulikki. Gruppen möttes fem gånger under 2017.
Uppsala den 28 mars 2018
Ingegerd Palmér,
kontaktperson för Republikanska föreningen i Uppsala
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