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Bästa Moderata Seniorer i Stockholms län,    

Vi har nyligen firat midsommar med underbart väder, dock kanske i varmaste laget för en del, och nu 
står sommaren, som många har längtat efter, för dörren.  

Vi har upplevt en speciell vår med Corona pandemin som förändrat det mesta i vardagen. Den har 
förändrat vårt sätt att arbeta och möjligheter att umgås med varandra. Det har hänt det som vi aldrig 
trott skulle hända! Vi måste distansera oss från varandra för att ej bli sjuka! Förhoppningsvis kommer 
vi att dra lärdom av detta när denna pandemi så småningom ebbar ut. 

Vår styrelse har anpassat sig och haft digitala styrelsemöten och mer intensiv mailväxling än tidigare. 
Vi har skrivit två debattartiklar: ”Några seniorers tankar i Coronatider” och ”Är det inte dags att sluta 
hyckla?”. Båda artiklarna har varit publicerade i Senioren och i Norrtälje tidning och i ett par 
lokaltidningar. De är även utlagda på vår hemsida lanet.moderataseniorer.se.  

Stockholms länsförbund tillsatte en Idépolitisk arbetsgrupp i september 2019 då de inledande 
slutsatserna som presenterats utifrån eftervalsmätningen tydligt visar på ett behov av moderat 
utveckling och ideologisk identitet. Gruppen skall leverera slutrapport till Förbundsstyrelsen under 
första kvartalet 2021. Ordförande för gruppen är Adam Reuterskiöld, kommunalråd på Ekerö. Vi 
tycker det är viktigt att synpunkter från oss seniorer kommer gruppen till del och vi hade planerat ett 
representantskapsmöte den 25/3 som vi tyvärr fick ställa in. Vi kommer att anordna ett möte snarast 
möjligt antingen digitalt eller träffas som vanligt.  

Moderaterna i Socialutskottet håller på att färdigställa en motion om ”Stärk seniorers livskvalitet, 
frihet och valfrihet”. 

Stockholmskonferensen kommer att arrangeras digitalt lördag den 3 oktober. Inbjudan och detaljer 
kommer efter sommaren. 

Seniordagen i Kungsträdgården var planerad att äga rum den 5/5 men fick nytt datum den 1/9. Nu är 
den framflyttad till 2021. Vi var anmälda att vara med i år och kommer naturligtvis att vara med 
nästa år. 

Seniormöte i Riksdagen är planerat till den 16/11 och vi hoppas att vårt årliga möte kan genomföras. 

Vår länsförbundsordförande, Kjell Jansson, har meddelat att trots en turbulent tid så har vi lyckats nå 
ut med många av våra budskap och förtroendet för Moderaterna har ökat. Vi ser en rejäl ökning i 
Stockholms län och framgången är nu så stor att Moderaterna åter är största parti. 

Vill tacka Aleksander Lestaric, Veronica Nordström, Zacharias Fariss och Robin Irberger för all hjälp vi 
fått för vår verksamhet. 

Med detta önskar jag er alla en skön sommar och att ni alla får vara friska! 

Stockholm 2020-07-03 

För Moderata Seniorer i Stockholms län 

Gunilla Elmberg  

Ordförande 


