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Inledning 
 

Vi är nu Stockholms näst största förening! Tillsammans med våra 340 fantastiska 
medlemmar som ständigt ökar till antalet har vi arrangerat och genomfört ca 60 
aktiviteter och möten under året. Tillsammans med Ung Vänster har vi hållt lokalen 
öppen 170 av årets alla dagar! Det är nu med stor värme och glädje vi tittar tillbaka på 
allt vi gjort under verksamhetsåret 2015! 

Vi har under året bland mycket annat genomfört flera ”Fråga orten”-kampanjer som inleddes 
med en inspirationsdag med Seluah Alsaati, knackat på dörrar, delat flygblad och haft besök 
av fantastiska gäster som Rossana Dinamarca, Jens Holm, Birgitta Sevefjord, Clara 
Lindblom, de palestinska vänsteraktiviterna Rawan Sultan (Fida), Ilan Ghassan (PPP) och 
Rasha Bani Odeh (DFLP).  
 
Året har även handlat mycket om byggplaner. Det har presenterats ett reviderat 
byggprogram för Bagarmossen och Skarpnäck, samt byggplaner för Nytorps gärde som vi 
arbetat mycket kring. Styrelsen och vår representant i stadsdelsnämnden har bland annat 
varit på flera möten i Stadshuset kring detta samt hållit tre medlemsmöten med tema bostad 
och byggande.  
 
Vi vill tacka dig som engagerat dig under året och stöttat vår föreningslokal ekonomiskt! Utan 
ert stöd hade vi inte kunnat växa och nått ut som vi gjort! Det är också tack vare 
gemenskapen bland oss medlemmar som det är så otroligt roligt att aktivera sig i föreningen! 
Vi har potential att påverka politiken i realiteten och bli Sveriges starkaste och skönaste 
förening. Vi blickar nu fram mot 2016 då vi hoppas se er alla igen och stärka vår lokala 
organisering ytterligare! 

 
 
Kamratliga hälsningar 
Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiviteter 2015 
 

Under året har vi genomfört 20 

utåtriktade aktiviteter, offentliga 

föreläsningar och arrangemang samt 

38 föreningsmöten och 

sammanträden. Här nedan ser ni en 

sammanställning av årets händelser. 

 

 
 

Utåtriktade aktiviteter  
8/3 Internationella kvinnodagen –  
torgmöte i Bagarmossen 
Vi sprider vårt lokala feministiska 10-
punktsprogram och bjuder på hallongrottor på 
torget i Bagarmossen. Ung Vänster bjuder in 
till fika i lokalen. 
 
28/3 Torgmöte och dörrknackning 
 
18/4 Torgmöten och aktiviteter 
Röd lördag i ”Fråga orten” anda med bord i 
Bagarmossen. 
 
25/4 Torgmöten och aktiviteter 
Röd lördag i ”Fråga orten” anda med bord i 
Skarpnäck. 

 

 

1/5 1:a maj! 
V Hammarby-Skarpnäck peppade inför den 
stora första maj demonstrationen vid 4 
tunnelbanestationer; Kärrtorp, Skarpnäck, 
Bagarmossen och Hammarbyhöjden.  
 
23/5 Torgmöte/fråga orten 
Röd lördag i ”Fråga orten” anda med bord i 
Bagarmossen.  

19/9 Tunnelbaneturné med blåsorkestern  
Vi startade kl 11 vid Skarpnäcks t-bana och 
avslutade ca 12.30-13 i Kärrtorp. Apelltalare 
var Pia Ortiz Venegas – Landstinget, Tina 
Kratz – Skarpnäcks Stadsdelsnämnd samt 
Alexandra Mattson – Stadshuset. 
 

 

25/9 Flygbladsutdelning 
Bagarmossen 

26/9 Torgmöte i Kärrtorp 
Torgmöte med Ung Vänster om 
ungdomsmottagningen, talare Håkan 
Jörnehed. 
 
13/12 Torgmöte 
Flygbladsutdelning vid Bagarmossens 
tunnelbana. 
 

 



Röda t-dagar 

24/2 2015 
Röd tisdag: Kampanjstart för  
”Fråga orten” med Seluah Alsaati. 
 
10/3 Feministiskt självförsvar för dem som 
identifierar sig som kvinnor, under ledning av 
en instruktör från Ung Vänster. 
 
17/3 Röd tisdag: Republikanska föreningen 
Gäst: Mia Sydow Mölleby, ordförande 
Republikanska föreningen, 
konstitutionsutskottet och riksdagsledamot. 
 
14/4 Röd tisdag med Clara Lindblom 
Stockholms äldreborgarråd Clara Lindblom 
(V) och representanter från Hemtjänstupproret 
samtalar om hemtjänstens organisation och 
hur makten över arbetet kan stärkas. 

26/3 Röd torsdag med Rossana Dinamarca 
En föreläsning om vikten av delad 
föräldraförsäkring och den senaste tidens 
diskussioner kring frågan i riksdagen med 
Rossana Dinamarca. 
 

 

21/4 Röd tisdag: 6 timmars arbetsdag! 
Jens Holm och Josefin Morge 
6 timmars arbetsdag: En diskussion mellan 
riksdagsledamoten Jens Holm och Josefin 
Morge, tidigare ordf. i föreningen. 

 
28/4 Röd tisdag 
Styrelseledamoten Maria Mustonen 
rapporterar från finska valet. Dessutom pågick 
förberedelser inför 1:a maj. 
 
5/5 Röd tisdag: Lokal stadsbyggnad  
Maria Hannäs pratar om byggplaner i 
stadsdelen och V:s ståndpunkter, följdes av 
en diskussion med åhörarna. 
 
7/5 Röd torsdag: Pensioner med Birgitta 
Sevefjord och Hanna Linnér 
Fd landstingspolitikern Birgitta Sevefjord, aktiv 
i Tantpatrullen, diskuterade den svenska 
pensionsuppgörelsen utifrån V:sperspektiv 
med Hanna Linnér, styrelseledamot i 
Hammarby Skarpnäck. 
 

 
Foto: Erik Nordblad 
 
19/5 Röd tisdag: rapport och diskussion 
om stadshuset och stadsdelsnämnden 
Rapport från stadshuset och 
stadsdelsnämnden med Tina Kratz och Marie 
Näslund. Treåringen diskuterades och vad 
VHS har för feministiska reservationer till 
planen. 
 
18/5 Under ockupation och patriarkat 
I samarbete med Ung Vänster och Vänsterns 
Internationella Förbund (VIF) bjöd vi in tre 
palestinska vänsteraktivister: Rawan Sultan 
(Fida), Ilan Ghassan (PPP) och Rasha Bani 
Odeh (DFLP). Under ledning av Johanna 
Westeson, fd styrelsemedlem i VHS och 
juridisk rådgivare på Civil Rights Defenders, 
berättade de om kvinnans marginaliserade 
ställning i det palestinska samhället och den 
politiska vänsterrörelsen, samt vilken roll 
ockupationen spelar och hur de som 
feminister mobiliserar sitt motstånd och hur vi 



inom vänstern i Sverige, i den internationella 
solidaritetens namn, kan stödja deras kamp. 

2/12 Samtal om ekonomi och ekologi 
rapporten Eko-eko 
Rikard Warlenius, som suttit i arbetsgruppen 
för rapporten var här och berättade om 
rapportens huvuddrag och dess slutsatser. 
 

 

Möten  

2/1 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
29/1 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
26/2 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
1/3 Styrelsemöte 
 
5/3 Styrelsemöte 
 
22/3 Styrelsemöte 
 
26/3 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
31/3 Uppstartsmöte för 
Representantskapet 

1/4 Medlemsmöte 
På vårens första medlemsmöte gick vi igenom 
årets verksamhetsplan, diskuterade lokalens 
finansiering, motioner inför 
distriktsårskonferensen samt presenterade 
kampanjen ”Fråga orten”. 
 
7/4 Styrelsemöte 
 
9/4 Miljögruppsmöte 
Föreningens miljögrupp träffades i lokalen och 
diskuterade vänsterpartiets klimat- och 
miljöfrågor. 
 
13/4 Ordinarie Representantskapsmöte 
 
15/4 Medlemsmöte nomineringsmöte inför 
”DÅK:en” 
På medlemsmötet den 15 april beslutade vi 
om ombud och motioner till 
distriktsårskonferensen samt motioner.  
 
16/4 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
6/5 Styrelsemöte 
 
24/5 Medlemsmöte 
Våravslutning med grillning utanför lokalen.  
 
21/5 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
30-31/5 Distriktsårskonferens 
Våra ombud deltog i konferensen.  

6/6 Styrelsemöte special: mål och visioner 
 

 
Foto: Erik Nordblad 
 
11/6 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 



 
22/6 Byggplansmöte i Stadshuset 
Inför byggplanerna på Nytorps-gärde. 
 
23/8 Styrelsemöte 
 
27/8 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
7/9 Styrelsemöte 

8/9 Ordinarie Representantskapsmöte 
 
15/9 Medlemsmöte 
 
20/9 Förmöte inför repskapet 
Extrainsatt förmöte för repskapsombud 
angående Slussen.  
 
21/9 Extrainsatt Representantskapsmöte 
Representantskapet kallade till ett extrainsatt 
möte om Slussen. 
 
24/9 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
27/9 Ordinarie Representantskapsmöte 
Möte för Representantskapet inför 
budgetförhandlingarna.  
 
7/10 Möte för medlemsansvariga 
 
8/10 Styrelsemöte 
 
20/10 Medlemsmöte 
Tema bostad med Sebastian Wiklund V 
(Stadshuset) och representant från 
exploateringsnämnden. 
 
22/10 Byggplansmöte i Stadshuset 
Inför samrådet av byggprogrammet för 
Bagarmossen-Skarpnäck.  
 
22/10 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
29/10 Möte med söderortsföreningarna 
Malin S och Hanna E deltog på möte med de 
andra söderortsföreningarnas styrelser i 
Farsta.  
 

 
Foto: Erik Nordblad 
 
10/11 Styrelsemöte 
 
26/11 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträder 
 
8/12 Medlemsmöte, glögg + middag 
Mötet fokuserade på byggprogrammet för 
Bagarmossen-Skarpnäck. Stellans goda 
fisksoppa och Olles goda vegansoppa 
serverades i Ekobyns samlingslokal. 
 
17/12 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
sammanträdde 
 
11/1 2016 Styrelsemöte 

23/1 2016 Årsmöte 
 

Representantskapet  
Representantskapet, eller repskapet, är det 
organ där Stockholms stads 17 partiföreningar 
sitter representerade, med olika antal mandat 
beroende på partiföreningens storlek. 
Repskapet är ett beslutande organ som ska 
fungera som referensgrupp för viktiga beslut i 
kommunfullmäktige. Repskapet som består av 
8 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter har 
under året deltagit på 8 möten. 
 

 
 

Miljögrupp 
Under 2014 startades en grupp med fokus på 
miljöfrågor. De har under 2015 haft 4 möten 
då de bland annat bjudit in Rikard Warlenius 
för att prata om rapporten Eko-Eko som 
kommer ligga till grund för Kongressen 2016. 
Sammankallande har varit Maria Mustonen 
och Stellan Hamrin.  



 

Resultat 

Medlemmar  
Under året har vi fått 27 nya medlemmar. Med 
våra numera 340 medlemmar har vi gått om V 
Liljeholmen-Hägersten och blivit Stockholms 
andra största förening efter V Södermalm!  
 

Aktiviteter 
Under året har vi arrangerat 21 utåtriktade 
aktiviteter i lokalen, på torg och vid 
tunnelbanestationerna. Vi har även haft 38 
interna möten och sammanträden varav 6 st 
medlemsmöten och 10 styrelsemöten. På 
medlemsmöten har vi varit mellan 12 och 30 
personer. Vår Ung Vänster-klubb har setts i 
lokalen varje måndag och onsdag och växer 
tack vare det snabbt i medlemsantal. 
 
Vi arrangerade 3 träffar under kampanjen 
”Fråga orten” som gått ut på att ta reda på vad 
boende i vårt område tycker är de viktigaste 
lokala frågorna. Vi fick in 45 svar. De flesta 
framhåller det positiva i att stadsdelen är 
områden med en mångfald av människor och 
nära till naturen. Ett flertal nämnde att de är 
emot den diskuterade bilvägen mellan 
Skarpnäck och Bagis. Svaren kommer 
sammanställas och skickas till distriktet.  
 

Föreningslokalen och dess ekonomi 
Vi har tack vare medlemmarnas stöd kunnat 
ha kvar vår partiföreningslokal på Lillåvägen 
61 i Bagarmossen. Under året har vi haft ca 
50 arrangemang och möten och vår Ung 
Vänster-klubb har setts i lokalen 2-3 gånger i 
veckan. Tillsammans har vi utnyttjat lokalen 
ca 170 dagar; 46 % av årets alla dagar. 
 
Vi har under året haft 35 månadsstödjare av 
lokalen som tillsammans bidragit med  
31 000 kr till hyran. Utan er hade det inte varit 
möjligt att växa och vara så aktiva som vi 
varit! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vid ett medlemsmöte beslutades att 
föreningen även i fortsättningen ska ha en 
lokal, men att styrelsen aktivt ska leta efter ett 
billigare alternativ. Vi har nu blivit erbjudna en 
ny billigare lokal av Stockholmshem som 
styrelsen i skrivande stund tittar på. 
Under oktober-december fick vi temporärt 
flytta ut ur lokalen på grund av 
Stockholmshems renoveringsarbeten och 
behövde därför inte betala hyra dessa 
månader.  
 
Ekonomi 
Vi har totalt under året haft en omsättning om 
nästan 100 000 kronor. Vi haft inkomster på 
ca 98 000 kronor och utgifter på omkring 65 
000 kronor, där den största kostnaden har 
varit lokalen som kostat ca 55 000 kronor 
under året.   
 
Resultatet för året blir att vi har 33 000 kronor 
mer i början av 2016 än vi hade i början av 
2015. Av dessa pengar har 25 000 kronor 
fonderats till valen 2018 och 2019.  Det 
största skälet till att vi kunnat göra ett så 
positivt resultat är de hyresbidrag som 
inkommit under året.  
 
Totalt har vi fått in ca 31 000 kronor av våra 
medlemmar!  Lokalen renoverades under 
november-december, dessa månader 
betalade vi inte hyra. Detta gjorde att vi 
sparade in 10 000 kronor i lokalkostnader. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Styrelsens sammansättning,  

uppdrag och ombud 
 
Styrelsen hade 10 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Styrelsens arbete har 
fokuserats på att planera och genomföra aktiviteter. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Skarpnäcks stadsdelsnämnd    
Tina Kratz, ledamot      
Marie Näslund, suppleant 
 
Stockholms stads kommunfullmäktige 
Tina Kratz, ledamot 
 

Ledamöter 
 
Hanna Egeltoft 
Stellan Hamrin,  
Hannes Rolf (tom den 15 sept) 
Maria Mustonen (from 15 sept) 
Elena Karlström 
	  

Suppleanter 
 
Tina Kratz 
Maria Mustonen (tom 15 sept) 
Oscar Magnusson (from 15 sept) 
Elisa Abascal Reyes 
Jenny Norell 
 
	  

Ordförande 
Malin Skiöld 
 

Vice ordförande 
Therese Jonasson 
 

Kassör 
Hanna Linnér 
 
	  

Styrelsens sammansättning 2015 

Revisorer 
Bitte Engzell  
Ingemar Björklund  
	  

Valberedningen  
Rodrigo Arce 
(sammankallande) 
Ann-Katrin Ekberg  
Ingemar Björklund 
	  

Ersättare  
Arvid Brodin  
Elisa Abascal Reyes  
Alva Hamilton  
Therese Jonasson  
Birthe Karlsson 
	  

Representantskapet 
Ordinarie  
Solbritt Östergren  
Monica Serrander  
Rodrigo Arce  
Karin Terä  
Peter Isgren  
Stellan Hamrin  
Maria Hannäs  
Hanna Egeltoft  	  



 
 
Ombud till distriktsårskonferensen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stadsbyggnadsnämnden     Arbetsmarknadsnämnden    
Maria Hannäs, suppleant    Tina Kratz, ledamot  
 
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län  Stockholms Hamn AB 
Maria Hannäs, suppleant    Maria Mustonen, suppleant   
 
Distriktets Miljö- och klimatutskott   Nämndemän Södertörns tingsrätt   
Maria Mustonen, ledamot    Dagoberto A. Ramirez Villaseca 
Stellan Hamrin, ledamot    Jenny Grenander     
       Isabel Svedlind 
Distriktsstyrelsen 
Elena Karlström, suppleant 
 
 
  

Ersättare  
Åsa Ågren  
Jenny Norell  
Arvid Brodin  
Polychronis Kalliaridis	  

Ordinarie  
Inger Björk  
Hanna Egeltoft  
Hannes Rolf  
Elena Karlström  
Losita Garcia  
Olle Kristoffersson  
Isabel Svedlind  
Stellan Hamrin  	  


