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VE R K SA M H E TS B E R ÄT T E L SE  F Ö R  R E P U B L IK A N S KA  
F Ö R E NI N G E N S  S T O CK H O L MS -A V D EL N I N G  2020 
 
Under året har 4 protokollförda möten hållits, nämligen den 18 februari (konstituerande möte) 
vid kansliet, den 25 maj digitalt via Zoom-applikationen, den 11 juni på LR:s innergård samt den 
24 oktober vid kansliet. 
 
Verksamheten har präglats starkt av det rådande epidemiska läget, som har framtvingat ett flertal 
restriktioner, både ifråga om begränsningar i möjligheterna och lämpligheten av att anordna egna 
medlemsmöten och effekter på olika ramevenemang där den övergripande arrangören i många 
fall helt har ställt in arrangemang där RepF Stockholm hade planerat att delta. I ett tidigt skede 
stod det exempelvis klart att några traditionella 1:a maj-tåg inte skulle gå av stapeln detta år, 
senare avblåstes även nationaldagsfirandet i Rålambshovs-parken och Järva-veckan och under 
sommaren kommunicerades även att världens längsta bokbord inte skulle bli av under rådande 
omständigheter.  
 
Också de planer som fanns vid verksamhetsårets början om att ordna s k republiköl vid 2 
tillfällen under året för medlemmarna i Stockholm fick tyvärr avblåsas av pandemirelaterade skäl. 
Tilläggas kan att ett föredrag med den republikanske socialdemokratiske riksdagsledamoten Ola 
Möller från Skåne hade överenskommits, men även detta fick ställas in utifrån Corona-
situationen. 
 
Avdelningen hade istället planer på att under hösten organisera en digitalt baserad bokcirkel kring 
Thomas Lyreviks eminenta skärskådande av svenska monarki, såsom tidigare framgångsrikt skett 
kring andra titlar med republikansk anknytning av bl a Bengt Hall resp. Cecilia Åse. Dessa planer 
skrinlades dock mot bakgrund av att kortversionen av boken (”Den kungliga korruptionen”) då ännu 
inte fanns tillgänglig i kombination med att den ursprungliga versionen (”Den kungliga 
kleptokratin”) bedömdes som mera svårtillgänglig, vilket sannolikt skulle kunna begränsa intresset 
för att delta i cirkeln. Den kompensatoriska omställningen till digitala verksamhetsformat har 
varit svårare än beräknat, dock kan nämnas att en god aktivitetsnivå under stora delar av året har 
kunnat upprätthållas i RepF Stockholms twitter-kanal där många ur republikhänseende viktiga 
händelser har uppmärksammats. 
 
Vid nationella engagemang under året har styrgruppen varit väl representerad och vid 
verksamhetskonferensen under våren på tema värva medlemmar liksom den under hösten på 
temat Borås/100 år av demokrati har CM, PA och SN deltagit. 
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En fråga som återkommande under året har diskuterats inom sektionen har varit avsaknaden av 
en medlemstidning i nuläget. Avdelningen har inför kansliet påtalat att detta kan uppfattas som 
en brist, exempelvis vid jämförelser med motsvarande och även mindre resurs- och 
medlemsstarka organisationer som bemödat sig att ge ut i vart fall ett elementärt medlemsblad 
och att det därför bör utredas noggrant om det i vart fall inte är möjligt att ge ut en helt 
elektronisk publikation med åtminstone 2 nummer per år. LR har även begärt ett enskilt möte 
med Generalsekreteraren där han har presenterat olika förslag kring hur tidningsfrågan skulle 
kunna angripas nationellt. 
 
 
 
 
 
 
 


