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VE R K S A M H E T SP L A N  F Ö R  R E P U B L I K A N S K A  

F Ö R E N I N G E N S  S T O C K H O L MSA V D E L N I N G  2022 
 
Styrgruppen är ense om att republikfrågan fortsatt är prioriterad i samhället och anser att det i 
vart fall finns en medelfristig realism när det gäller utsikterna för republik, men håller också öppet 
för snabbare samhällsomvälvningar som potentiellt skulle kunna generera republik redan under 
det innevarande året. Givet monarkins mera påtagliga närvaro inom Stockholmsavdelningens 
upptagningsområde, har denna ett särskilt ansvar för att inom föreningen driva frågan framåt, 
vilket också reflekteras i denna verksamhetsplan som anger hur föreningen skall kunna flytta fram 
sina positioner och därmed öka sannolikheten för republik under den tolvmånadersperiod som vi 
står inför. 
 
Styrgruppen ser positivt på det infektiologiska Corona-läget och utgår därför i det närmaste från 
att det under det verksamhetsår som stundar i motsats till verksamhetsåren 2020 samt 2021 
kommer att vara möjligt att bedriva republikanska kampanjer på traditionellt manér. Detta 
innebär i sin tur att ambitionsnivån är hög då det gäller nyckelevenemangen 1:a maj, 6:e juni samt 
Järva-veckan, som i år kommer att äga rum den 1-5 juni i Stockholms nordvästra förorter och där 
det har bekräftas att riksförbundet denna gång kommer att sanktionera föreningens deltagande 
fullt ut. 
 
Vid nämnda sammankomster kommer Stockholmsavdelningen att formera sig på sedvanligt 
manér med bas inom ifrågavarande ”hot spots” i form av Kungsträdgården, Rålambshovsparken 
respektive Järva idrottfält i Spånga-trakten. En ansvarig person kommer att utses per evenemang, 
som kommer att säkerställa frågor som kontakter med arrangörer, schemaläggning avseende 
bemanning av montrar etcetera och under evenemanget kommer vi att finnas på plats med 
bokbord, flygbladsutdelning med mera för att propagera för republiken. Kvalitetssystemet 
kommer att säkerställa att det vid samtliga evenemang där kampanjtältet ingår i den materiella 
arsenalen så kommer det att finnas minst en monterings-/demonteringskunnig person vid 
etablering respektive avveckling av kampanjen. 
 
Andra evenemang som är av relevans inkluderar Politik på plattan, Världens längsta bokbord och 
Socialistiskt forum, där siktet också är inställt på att föreningen ska finnas representerad för att 
föra ut sina budskap, men där detaljplaneringen kommer att äga rum först sedan utfallet av de tre 
strategiska eventen enligt ovan står klart. 
 
Styrgruppen planerar att under året avhålla två större medlemsmöten, varav det ena med inbjuden 
talare under april och det andra under hösten inför stundande årsmöte. Medlemsbasens storlek 
utgör grunden för vår aktivitet och vår relativa betydelse som samhällsaktör och är därmed 
utslagsgivande för vår potential att nå ut med vår opinionsbildning. 
 
Minst fyra protokollförda styrelsemöten kommer därtill att avhållas för att säkerställa kontinuitet 
och kvalitet i gruppens arbete, varav det första i snar anslutning till årsmötet. Vid kommer också 
att arbeta vidare med strukturen med skilda arbetsgrupper/”task forces” som är underställda 
styrgruppen och arbetar med specifika angelägna frågeställningar inom ramen för det 
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republikanska uppsåtet. Till dessa arbetsgrupper kommer även medlemmar som inte ingår i själva 
styrgruppen att kunna adjungeras för hela eller delar av mandatperioden, vilket ska ses som ett led 
i styrgruppens ambition att involvera medlemmarna i ökad grad än vad som hittills har varit fallet 
för att säkerställa att viktiga idéer och annat republikrelevant tankeinnehåll som finns hos dessa 
medlemmar inte går förlorade. 
 
I övrigt kan nämnas att styrgruppens målsättning är att minst två av dess ledamöter ska medverka 
vid förbundets höstkonferens/Republikanskt Forum och där representera avdelningen och 
framföra dess synpunkter på hur arbetet för republiken bedrivs. Styrgruppen kommer också att 
bibehålla sin höga ambitionsnivå när det gäller att anamma digitala media som stöd för att 
förstärka den republikanska framtoningen. 
 
Exempel på stora framgångar inom detta område är den höga anslutningsgraden till skilda 
elektroniska evenemang via Zoom-plattformen samt den rikhaltiga innehållet inom sektionens 
Twitter-kanal (https://twitter.com/RepFStockholm) som löpande redigeras och underhålls av 
sektionens medlemmar i syfte att följa svensk och internationell debatt kring kungahusets 
position samt även att dra konstitutionspolitiska slutsatser av kungahusets agerande samt 
interagerande med det politiska Sverige. Också här ämnar styrgruppen fortsätta på den inslagna 
vägen i syfte att öka fokus på republikfrågan i en samhällsdebatt där denna ofta glöms bort eller 
görs till en sekundär angelägenhet av kuriosakaraktär och utan livsavgörande implikationer. 
 
Slutligen kan tilläggas att en intensifierad samverkan med förbundets ungdomsdivision Unga 
Republikaner förutses genom adjungeringen av Mark A. Chivu, som är dess förbundsordförande, 
till styrgruppen. Styrgruppen kommer att stötta ungdomsorganisationen när det gäller en rad olika 
kampanjinitiativ som är aktuella i anslutning till i första hand latin- och realläroverk belägna inom 
Stockholms Stad. 


