
MODERATA SENIORER  

I STOCKHOLMS LÄN 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PERIODEN 2017 – 2018 

 

Moderata Seniorer i Stockholms län är en del av nätverket Moderata Seniorer. Det är underställt 

Förbundsstyrelsen och har som uppgift att arbeta med rekrytering och utbildning av seniorer 

och att lyfta fram deras synpunkter i för dem viktiga politiska frågor.  

 

ORGANISATION 

 

Styrelse: 

Ordförande   

Gunilla Elmberg  Nacka 

 

Vice ordförande 

Berit Assarsson      Tyresö 

 

Ledamöter 

Moa Bern    Nacka 

Göran Enwall       Åkersberga 

Erik Hafström  Danderyd 

Bo Liljedahl         Norrtälje 

Inger Linge   Ekerö 

Birgit Stockhaus  Solna 

 

 

Högsta rådgivande organ (representantskapet) 

Ledamöter utsedda av föreningarna som vardera får utse två ledamöter. 

 

VERKSAMHETEN 

 

Representantskapsmöte har genomförts 2017-03-21. 

 

Styrelsen har haft nio sammanträden 2017 och åtta sammanträden år 2018. 

 

Vid Förbundsstämman 2017-05-13 lade vi fram fyra motioner: ”Satsa på försvaret – nu!”, 

”Säkra samhällets försörjningsmöjligheter vid kriser!”, ”Angående aktuella äldrefrågor” och 

”Angående vikten av en bred representation på partiets vallistor 2018”. 

 

Deltagande vid Moderata Seniorers Årsstämma i Örebro 2017-04-07—08 där vi lade fram  en 

motion: ”Angående säkerhetspolitik” som bifölls av styrelsen och överlämnades med styrelsens 

yttrande till partistyrelsen för beaktande.  

 

Gunilla Elmberg har varit adjungerad i Förbundsstyrelsen. 

 

Gunilla Elmberg har varit representerad i Reformgrupp 5, ”Trygghet att lita på” fr o m 

2016-12-16 t o m juni 2017. 

 



Vi har varit representerade på Sverigemötet 2017-03-24--25 i Karlstad och vid Sverigemötet 

2018-05-11—12 i Göteborg. 

 

Vi har ställt upp vid Seniordagarna i Kungsträdgården 2017-05-11 och 2018-05-08.  

 

Deltagande i Temadagar i Riksdagshuset 2017-11-13 och 2018-11-21 arrangerade av Moderata 

Seniorer. 

 

Politikutvecklingsresa har anordnats med temat ”Genom seniorerna vinner vi valet 2018” med 

Viking Line Rosella till Åland 2017-10-02 med 110 deltagare. Föreläsare Elisabeth Svantesson, 

Olof Ehrenkrona och Katarina Brännström. 

 

Representerade vid Arbetsstämma i Örebro 2017-10-15. 

 

Bemanning vid Seniormässan i Älvsjö 2017-10-24—26. 

 

Deltagande i Försvarsforum i Riksdagshuset 2017-11-29 och 2018-05-23. 

 

Framtagande av en folder och tre flygblad . 

 

Deltagande i Workshop i Landstingshuset 2018-02-02 på inbjudan av sjukvårdslandstingsrådet 

Marie Schött för att diskutera viktiga frågor inför valet. 

 

Deltagande vid Demens seminarium i Riksdagshuset 2018-03-01. 

 

Deltagande vid Seniorråd 2018-03-21--22 på Cinderella med bl.a. utbildning i digital 

kommunikation. 

 

2018-06-03—05 anordnades en resa till Bryssel och besök hos Anna Maria Corazza Bildt i EU-

parlamentet. 21 seniorer deltog. 

 

Möte med länsrepresentanterna 2018-06-12 där Maria Stockhaus och Katarina Brännström 

deltog. 

 

En hemsida har tagits fram med adress www.lanet.moderataseniorer.se. 

 

Samarbete med länsbänken i riksdagen har påbörjats  

 

Deltagande vid Länsförbundets träff och genomgång inför valrörelsen 2018-08-07. 

 

Fortsatt arbete har lagts ner för att hitta och stötta personer som är villiga att ställa upp som 

riksdagskandidater inför valet 2018. 

 

Ett flertal skrivelser inom olika aktuella områden har sänts till partiledningen. 

 

I samarbete med Moderata Seniorer i Stockholms stad har följande föreläsare varit engagerade: 

 

2017: 

*Lars Trägårdh, professor: ”Efter Brexit och valet av Trump: ”Är vi på väg in i en ny  

  världsordning?” 

 

http://www.lanet.moderataseniorer.se/


* Irene Svenonius, finanslandstingsråd: ”Utmaningar för landstinget”. 

 

*Hillmar Gerber, verksamhetschef på Sophia vårdcentral: ”Är ålder en siffra – och kan man  

  mäta livskvalitet i pengar?” 

 

*Tomas Tobé, partisekreterare: ”Sverige kan mer”. 

 

*Lars-Arne Staxäng, pensionspolitisk talesperson: ”Framtidens pensionssystem”. 

 

*Miia Kivipelto, professor Stockholms sjukhem, ”Åldrandets sjukdomar”. 

 

2018: 

*Elisabeth Svantesson, vice ordförande Moderaterna 

  

*Katarina Brännström, riksdagsledamot: ”M-politik för att vinna fler seniora väljare”. 

 

*Maria Mannerholm, VD Micasa Fastigheter i Stockholm AB: ”Hur bostads försörjer stadens  

  bolag oss äldre?” 

 

*Karin Thalén, sjukhusdirektör: ”Hur får vi en mer sammanhållen vård och omsorg? En  

  presentation av Stockholms sjukhem”. 

 

*Gunnar Strömmer, partisekreterare: ”Om valet”. 

 

*Gunilla Sjöberg, analysexpert: ”Eftervalsanalys”. 

 

*Gunnar Hökmark, EU-politiker: ”Hur vinna valet i maj 2019? Varför är EU-valet  

  viktigt?” 

 

 

Tack till förbundskansliet, särskilt till Fredrik Wennerlund, Alexander Sima och Veronica 

Nordström, för administrativ och praktisk hjälp. 

 

Vill även framföra stort tack till Lennart Lundquist, Nacka, som tagit fram vår hemsida och 

håller den levande. 

 

Stockholm 2019-01-23 

 

 

 

Gunilla Elmberg  Berit Assarsson  Moa Bern 

 

 

 

 

Göran Enwall  Erik Hafström  Bo Liljedahl 

 

 

 

 

Inger Linge   Birgit Stockhaus 


