
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REPUBLIKANSKA FÖRENINGEN STOCKHOLM 2021 
 
Verksamhetsåret inleddes med ett virtuellt årsmöte den 25 februari 2021 med Jaime Lopez 
Thurén (tjänsteman vid den spanska statens turistbyrå i Stockholm) som inbjuden årsmötestalare. 
Han bjöd på en redogörelse för dagens konstitutionella situation i Spanien, inklusive monarkins 
aktuella ställning. 
 
Under gångna året har fyra protokollförda styrelsemöten hållits. Vid första mötet beslöts att utan 
vidare fördröjning genomföra en bokcirkel med Thomas Lyreviks ”Den kungliga korruptionen” i 
centrum. Bokcirkeln genomfördes med ett tiotal deltagare, som även kom utanför 
Stockholmsavdelning (Borås/Sjuhärad samt Uppsala). Vid sista tillfälle av bokcirkel deltog 
Thomas Lyrevik för en diskussion kring boken. Avslutningsvis dryftades även frågan hur 
föreningen kan förvalta Lyreviks redogörelse för att driva frågan om republik i Sverige framåt. 
 
Vid det styrelsemöte som hölls den 1 juni ägnades det åt att sjösätta tre olika arbetsgrupper som 
bedöms vara viktiga för att utveckla arbete av republikfrågan i Stockholmsavdelningen. Dessa tre 
grupper och dess sammankallande finns listade här nedan.  

● Korruptionsgruppen (David Schönfelder, sammankallande), med syfte att utveckla 
Lyrviks-materialet kring korruptionen från kungahusets sida 

● Presidentgruppen (Staffan Nyberg, sammankallande), vars funktion skulle vara att 
utarbeta Stockholmsavdelningens syn på hur ett alternativt statschefsämbete skulle kunna 
utformas i centrala avseenden 

● Tidningsgruppen (Ludvig Rasmusson, sammankallande), med uppgiften att hur en 
publikation riktat till medlemmar skulle kunna utformas tekniskt och redaktionellt. 

 
Presidentgruppen höll sedermera ett protokollfört möte den 22 juni och ett under oktober. 
Gruppen enades om målsättningen att ta fram ett idédokument under beteckningen ”Agenda för 
republik” för att närma sig frågan om den åstundade republikens faktiska innebörd. Vid detta 
möte fördes diskussionen på ett mera allmänt plan, medan det andra mötet mera kretsade kring 
ställningstaganden ifråga om republikens detaljutformning och även lämpliga former för att så 
småningom lansera det koncept för republik som arbetet resulterar i. 
 
Styrelsemötet den 7 november summerades året och förberedelserna inför kommande årsmöte 
planerades. Årsmötet beslöts att hållas den 24 februari 2022. Den 5 december anordnades ett 
medlemsmöte där cirka 15 deltagare deltog och serverades glögg, pepparkakor samt lussebullar. 
 
Samarbetet med Unga Republikaners har fördjupas under året genom deras företrädare Mark A. 
Chivu. Specifika kampanjinitiativ i anslutning till stadens högstadieskolor har diskuterats. 
 
Gällande fysiska arrangemang tvingas styrgruppen konstatera att även 2021 blev ett förlorat år. 
Då bland annat Socialistiskt Forum ej genomfördes av arrangören. I samband med riksmötets 
öppnade den 14 september delades det dock ut flygblad. Som framgår av verksamhetsplanen för 
kommande år ligger styrgruppen planerat för att kunna återuppta sitt deltagande vid dylika 
evenemang enligt traditionella mönster så snart den epidemiska situationen medger detta. 


