VERKSAMHETSBERÄTTELSE REPF STOCKHOLM 2019
• Under verksamhetsåret har sju protokollförda möten med det verkställande utskottet hållits,
vilka har infallit 2019-02-11, 2019-03-05, 2019-04-06, 2019-05-06, 2019-09-03, 2019-10-07 samt
2019-11-14. Samtliga styrelsemöten utom två har ägt rum vid kansliet på Republikanska
föreningens kansli, Helga Lekamens Gränd 1 A.
• Årsmötet 2019 ägde rum måndagen 2019-01-28 i lokalen Mittplan inom den östra delen av
riksdagshuskomplexet, med den liberale riksdagsledamoten Robert Hannah, som tidigare också
motionerat i republikfrågan, som årsmötestalare. Cirka 50 medlemmar närvarade vid årsmötet
som också behandlade tre inkomna medlemsmotioner.
• Under våren hölls 2019-02-25 ännu en temaafton beträffande en existerande republik i världen,
denna gång gällande Iran. I vanlig ordning bevistades evenemanget, som hölls vid kansliet, av
tiotalet medlemmar.
• Den 5 april inför rikskongressen hölls en republiköl vid puben Balthazar på Södermalm, som
bevistades av tiotalet medlemmar.
• Vid den nationella verksamhetskonferensen den 7 april representerades Stockholm av Helen
Ludvigson, Per-Ola Axelsson och Staffan Nyberg.
• I samband med 1 maj medverkade cirka tio medlemmar i en kampanjaktivitet som utgick från
ett bokbord i föreningens regi vid Kungsträdgården.
• Likaledes i samband med nationaldagen 2019-06-06 anordnades för femtonde året i rad en
kampanj, denna gång i Rålambshovsparken, vid vilken likaledes omkring tio medlemmar bidrog.
• Inför Europaparlamentsvalet 2019-05-26 samt i samband med den så kallade politikerveckan i
Järva 2019-06-12 – 2019-06-16 skedde mindre insatser i form av flygbladsutdelningar, med ett
mindre antal medverkande medlemmar.
• 2019-09-01 anordnades i samverkan med kansliet en flygbladsutdelning i anslutning till den
lokal- och regionalpolitiska sensommardebatten vid Sergels Torg, varvid en handfull medlemmar
från Stockholm deltog.
• 2019-09-14 bistod några medlemmar från Stockholm systersektionen i Uppsala med
anordnandet av ett bokbord i samband med den där pågående kulturnatten. Stockholmssektionen förutser fortsatt samarbete med Uppsala-avdelningen kring bland annat kommande
Järva-evenemang.
• 2019-09-30 arrangerades en välbesökt föredragskväll med författaren till den uppmärksammade
granskningsboken ”Den kungliga kleptokratin” Thomas Lyrevik i samarbete med
Folkuniversitetet. Ett 70-tal åhörare deltog vid arrangemanget.

• Vid den nationella verksamhetskonferensen 2019-10-19 i Örebro representerades RepF
Stockholm av Helen Ludvigsson och Staffan Nyberg.
• 2019-11-23 deltog Stockholms-sektionen vid Socialistiskt Forum i ABF-huset i form av dels ett
bokbord, dels ett seminarium med Ludvig Rasmusson under rubriken ”Därför är jag också
republikan”, vilket skedde i samarbete med Unga Republikaner.
• I anslutning till den programpunkten hölls en republiköl på Café Cirkeln, som lockade runt 10
medlemmar.
• 2019-11-14 hölls ett medlemsmöte vid kansliet då bland annat tid för årsmöte sattes upp. Mötet
bevistades av ett tjugotal medlemmar.

