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Protokoll 

Hedvig Eleonora moderatförenings årsmöte 2022 
 
Datum: 2022-02-10. Plats: Carlssons skola, Kommendörsgatan 31.  
Närvarande: 18 medlemmar. 
 
1. Öppnande:  
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av ordförande:  
Till ordförande för årsmötet valdes Johan Ekwall. 
 
3. Val av sekreterare:  
Till sekreterare för årsmötet valdes Sven Sjölinder. 
 
4. Val av justerare av årsmötesprotolollet tillika rösträknare :  
Till justerare tillika rösträknare valdes Fredrik Kärrholm.   
 
5. Godkännande av föredragningslistan: 
Årsmötet beslutade att godkänna utskickad föredragningslista.  
 
6. Godkännande av årsmötets utlysning: 
Årsmötet godkände att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. Kallelse och handlingar 
distribuerades 3 veckor i förväg, dvs  enligt stadgarna.  
 
7. Fastställande av röstlängd: 
För att ha rösträtt ska medlem vara införd i förbundets medlemsregister/röstlängd 
senast 6 veckor före årsmötet. Röstlängden var tillgänglig för eventuell kontroll om så 
skulle behövas under mötet.  
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse: 
Johan Ekwall berättade kortfattat om innehållet i verksamhetsberättelsen. Årsmötet 
beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna med följande rättelse: på sid 
11 tillkommer nämndeman i Stockholm Tingsrätt Eva Wallensten.  
 
9. Revisorns berättelse: 
Revisor har varit Klas Weidstam. Han var inte närvarande men Patrik Ljungman läste 
upp rapporten. Han hade ingen anmärkning på verksamheten eller ekonomin och 
rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen för 2021. 
Årsmötet beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna. 
 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Patrik Ljungman redogjorde för föreningens resultat- och balansräkning. Årsmötet 
fastställde resultat- och balansräkningen. 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
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12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår: 
Se proposition.  
 
13. Förslag från styrelsen (propositioner): 
En proposition fanns att behandla. Partistämman har beslutat att införa en nationellt 
enhetlig medlemsavgift på 250 kronor fr o m 2023. Det beslutet kräver stöd från 
lokalföreningarna. Årsmötet beslöt i enlighet med propositionen. 
 
14. Inkomna övriga förslag (motioner): 
Inga motioner fanns att behandla. 
 
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen: 
Årsmötet beslutade att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 6 personer förutom 
ordförande och vice ordförande. 
 
16. Val av ordförande: 
Årsmötet beslutade att till ordförande välja Johan Ekwall(omval).  
 
17.Val av vice ordförande 
Årsmötet beslöt att till vice ordförande välja Eva Ekendahl(omval). 
 
18 Val av minst 6 ledamöter i styrelsen: 
Årsmötet beslutade att till ledamöter välja Cornilla von Plomgren(omval), Patrik 
Ljungman(omval), Sven Sjölinder(omval) Greta Eulau (omval), Aylin Farid (nyval) samt 
Anders Lundbeck (nyval). 
 
19. Val av minst 1 revisor och ersättare för denne tillika särskild 
granskningsperson av rapport om lokalt partistöd i förekommande fall: 
Årsmötet beslutade att välja Klas Weidstam (omval) till revisor och granskare och 
Birgitta Guntsch (nyval) till ersättare. 
 
20. Val av valberedning och sammankallande i denna: 
Årsmötet beslutade att välja följande personer att utgöra valberedning: 
Birgitta Guntsch, sammankallande 
Annika Sandström 
Jennyfer Redin 
Henrika Skott(nyval) 
 
21. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare (8): 
Årsmötet beslutade att välja Johan Ekwall, Eva Ekendahl, Sven Sjölinder, Cornilla von 
Plomgren, Greta Eulau, Aylin Farid och Anders Lundbeck samt Patrik Ljungman till 
ombud vid förbundstämmor. 
 
Årsmötet beslutade att välja Charlotte Leife, August Mannerton, Caroline von Sivers, 
Fredrik Kärrholm, Örjan Melin, Viveca Sarman till ersättare. Ersättare kallas in i den 
ordning styrelsen önskar. 
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22. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess 
stadga: 
Inga val ska göras i lokalföreningen. De görs fortsättningsvis på förbundsnivå. 
 
23. Övriga ärenden: 
Några kommentarer om moderaternas situation diskuterades: 
1. V är större än M i Stockholm. 
2. M är kraftigt underrepresenterat bland kvinnor i åldrarna 25-49 år. 
3. Städning på gator och torg är fortfarande undermålig, trots byte av entreprenör. 
4. Elsparkcyklar och speciellt parkeringen av dem är irritationsmoment som drabbar M. 
5. I kampanjer och politiska möten under våren ska vi notera kommentarer och 
förmedla dem till stadshuset via de möten som borgarråden har med ordföranden i 
lokalföreningarna. 
 
 
24. Avslutning: 
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade årsmötet avslutat. 
 
Ordförande    Vid protokollet:  
 
 
 
Johan Ekwall   Sven Sjölinder 
 
 
 
Justerare       
 
 
 
Fredrik Kärrholm   
 
 
 


