
 
 

VE R K SA M H E TS P L A N  RE PF  ST O C K HO L M  2020  
(F Ö R S L A G )  
Årsmöte 2020 för Republikanska föreningen Stockholm 
När Onsdagen den 5 februari klockan 18:00-19:30 
Plats: Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Stockholm 
 
• Lokalavdelningens ambition är att ytterligare synliggöra republikfrågan i Stockholms stad och 
län i en bred uppsättning av sammanhang, som gör att vi kan nå olika typer av målgrupper i 
termer av politisk hemvist, ålder- och könsfördelning, bostadsområde med mera. 
 
• Ett delmål är också att vidmakthålla och förstärka medlemsbasen, i form av medlemmar i 
Republikanska föreningen bosatta inom det upptagningsområde som utgörs/motsvaras av 
Stockholm län, samt också att öka andelen aktiva medlemmar, definierat som medlemmar som 
deltar i minst ett RepF-arrangemang under året. 
 
• För att uppnå kontinuitet i verksamheten kommer någon form av återkommande träffar vid 
kansliet att anordnas. Styrgruppen kommer att återkomma beträffande detaljerat upplägg, men 
exempel på innehåll kan vara en fortsättning av de temakvällar beträffande specifika 
exempelrepubliker i världen, som tidigare hållits, genom att bjuda in talare från styrgruppens 
respektive personliga nätverk. En annan möjlighet kan vara att istället anordna en studiecirkel 
kring innehållet i Thomas Lyreviks bok om den svenska monarkins brister ifråga om transparens 
med mera uppdelat på förslagsvis 3–5 tillfällen. Alternativt kan dessa båda format kombineras. 
 
• För att uppnå maximalt genomslag för republikfrågan kommer vi att eftersträva att medverka 
vid olika betydelsefulla politiska ”events” i länet. Detta kan exemplifieras med: 
 

– 1 maj, då vi planerar att arrangera ett bokbord i Kungsträdgården samt även att knyta an 
till några av de politiska manifestationer/demonstrationer som går av stapeln denna dag. 

– Givetvis har vi ambitionen att för 16:e året i rad delta vid nationaldagsfirandet den 6 juni 
och liksom de senaste åren ser vi Rålambshovsparken som en naturlig arena för vårt 
uppträdande denna dag, vilket tenderar att bli något mer åt det ”jippo”-betonade hållet. 

– I samband med Järvaveckan i Stockholms nordvästra förorter, som i år äger rum 10–14 
juni, vill vi såklart vara representerade och ser gärna att föreningen hyr ett stånd för 
ändamålet för hel alternativt halv vecka. Diskussioner har tidigare förts om att samarbeta 
med RepF Uppsala och potentiellt övriga föreningar inom Mälardalen för att förstärka 
bemanningen och vi ser det sammantaget som högprioriterat att föreningen tillvaratar de 
möjlighet som veckan bjuder att nå ut med genomtänkta politiska budskap, varpå 
republikansimen är ett utomordentligt exempel. 

– Vid Socialistiskt forum på ABF-huset på höstkanten är målsättningen att närvara med ett 
bokbord samt möjligen också hålla ett seminarium kring något angeläget republikrelaterat 
tema. 

– Vid minst två tillfällen siktar vi på att anordna republiköl vid någon trivsam pub innanför 
tullarna, för att möjliggöra att dryfta republikrelaterade frågor lite mera informellt. Redan 
nu är ett första sådant tillfälle inplanerat till 17 april, i anslutning till detta halvårs 



 
 

nationella verksamhetskonferens och det kan nämnas att detta var en uppskattad 
nytillkommen programpunkt under verksamhetsåret 2019, som vi nu således bygger 
vidare på och som vi ser som en bra inkörsport för passiva medlemmar som önskar öka 
sin involveringsgrad i föreningens lokala verksamheter. 

– Ytterligare tänkbara sammanhang där RepF Stockholm kan tänkas figurera är ”Världens 
längsta bokbord” samt ”Politik på Plattan” och vi reserverar därtill ett visst utrymme för 
mera spontana flygbladsutdelningar och liknande aktivistiska yttringar. 

 
• Medialt har antalet tillgängliga kanaler för Stockholmsavdelningen traditionellt varit något mera 
begränsat, i avsaknad av den typ av forum som lokalpressen utgör i många andra provinser. 
Likväl är målsättningen att i samverkan med kansliet eftersträva att skapa ytterligare medialt 
utrymme för republikfrågan, kompletterat med selektiva inlägg och kommentarer via sociala 
medier. 
 
• För att kunna åstadkomma en adekvat löpande detaljplanering kommer minst fem 
protokollförda styrgruppsmöten att avhållas under verksamhetsåret, vilket kompletteras med 
lämpligt antal medlemsmöten. 
 
• Liksom tidigare verksamhetsår ser RepF Stockholm en stor potential för synergier genom att 
samverka med det i Stockholm belägna kansliet kring olika republikrelaterade arrangemang och 
detta upplägg skapar också flexibilitet och möjlighet att mobilisera på kort varsel för att iscensätta 
olika aktiviteter. 


