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Styrelsen 

Den nya styrelsen fördelade uppgifterna mellan sig på följande sätt:  

 

Ordförande och kassör har utsetts av årsmötet - sålunda Carina Fredén och Anki Johansson. Vid 
konstituering beslöts att firmatecknare är Carina Fredén och Anki Johansson samt även tidigare 
kassören Birgit Skjönberg. Eva Risberg utsågs till sekreterare samt kulturansvarig och Monika Öhrn till 
delansvarig för hemsidan.  

 

Styrelsen har under 2019 haft tio protokollförda styrelsemöten: 12.1 (per capsulam-möte över mejlen), 
16.1, 28.2, 27.3, 10.4 (per-capsulam-möte över mejlen), 21.5, 3.9, 1.10, 5.11 och 3.12. 
 

Medlemmar 

Klubben noterar för första gången på manga år en nedgång av medlemsantalet. Så vill vi inte ha det. 
 

1989   145 1996   148 2003   144 2010   110 2017   156 
1990   136 1997   147 2004   134 2011   106 2018   162 
1991   132 1998   138 2005   122 2012   102   2019   158 

1992   157 1999   138 2006   117 2013   112  
1993   164 2000   135 2007   127 2014   117  
1994   172 2001   134 2008   122 2015   119  
1995   163 2002   150 2009   118 2016   138  

 

Motioner och skrivelse 

Under 2019 lämnade klubben inga motioner till partidistriktet (f d arbetarekommunen). Dock kan det 
finnas skäl att redovisa vilken behandling klubbens motioner från 2018 fick på partidistriktets årsmöte i 
april 2019. En av dem hade rubriken: 
 
”Det är vi socialdemokrater som ska försvara demokratin”  
Den utmynnade i ett krav på framtagande av en långsiktig och uthållig handlingsplan för att 
socialdemokratin ska vara den ledande kraften i försvaret av demokratin, bedriva studier och 
upplysning om demokratin och ge utrymme för sådan verksamhet i alla utåtriktade kampanjer.   
Denna motion föreslogs avslagen av distriktsstyrelsen men bifölls efter votering av partidistriktets 
representantskap. 
 
En annan hade rubriken: 
” Sänk lönerna för heltidspolitiker i Stockholms stad och landsting” 
Motionen ville initiera en debatt kring det höga löneläget för våra främsta politiska företrädare i stad 
och landsting/region. Det är viktigt för ett parti som vårt, för vilket jämlikhet är ett centralt politiskt 
mål. 
 
Denna motion blev föremål för intensiva förhandlingar och partiets representantskap beslutade 
därefter att ge fullmäktigegrupperna i kommun och region i uppdrag att arbeta med en översyn av 
reglementet med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med syftet 
att väsentligt minska gapet mellan medborgare och politikers ekonomiska förutsättningar. 
 
Vår tredje motion ” Plan mot segregation ”krävde kraftfulla insatser för att motverka segregation och 
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att göra Stockholm till en socialt hållbar stad. Stockholm är idag en av de städer i Europa där 
segregationen ökar. Genom idoga insatser på årsmötet lyckades vi få motionen besvarad istället för 
avslagen och Eva Risberg ingår nu i en arbetsgrupp som arbetar med frågan. 
 
Till kvinnodistriktet lämnade klubben två motioner. 
 
Den ena var i princip likalydande med vår demokratimotion till partidistriktet. Den antogs av såväl 
kvinnodistriktet som av kvinnoförbundet vid dess kongress i augusti 2019. 
 
Den andra hade rubriken ”Om nedrustning av kärnvapen – Vart är världen på väg?” Upphovskvinna 
var Maj-Britt Theorin. Motionen antogs först på S-kvinnors distriktskongress och sedan av S-kvinnors 
förbundets kongress. 
 
Skrivelse angående medlemsavgifter 
Från förbundet hade inkommit en remiss angående fyra olika förslag på medlemsavgifter för 
klubbarna. Vår klubbstyrelse förordade alternativ 4, att behålla samma avgiftskonstruktion som idag. 
Detta blev också S-kvinnors förbundskongress beslut. 
 

Rapport från kommunfullmäktige 

Allmänna kvinnoklubben har sedan valet 2018 två ordinarie och en ersättare i kommunfullmäktige. Det 
är inte omöjlighet att vi är den i särklass bäst representerade kvinnoklubben i KF (det beror i viss 
utsträckning på att våra kvinnor där, Inger Edvardsson, Margareta Stavling och Eva Risberg också är 
intensivt aktiva i sina lokala partiföreningar). Årets verksamhetsberättelse innehåller därför för frösta 
gången också en rapport från arbetet i stadshuset. 
 
Valet 9 september 2018 resulterade i följande mandatfördelning i Stockholms kommunfullmäktige: 
Socialdemokraterna S 23 mandat, Moderaterna M  22, Vänsterpartiet V 13, Liberalerna L 10, 
Miljöpartiet Mp 9, Centern C 8, Sverigedemokraterna Sd 8, Kristdemokraterna Kd 5 samt Feministisk 
demokrati Fi 3 mandat. M, C, L och Kd gick ihop och fick med sig Mp i en, som de kallar, grönblå 
majoritet med sammanlagt 54 av fullmäktiges 101 mandat. En förundran över Mp:s samarbete med de 
borgerliga partierna har drabbat såväl oss som delar av Mp. Vi S utgör tillsammans med V och Fi alltså 
en minoritet och vi har under 2019 samarbetat i många frågor. 
 
Majoriteten har sänkt skatten med 0,16 kronor (ca 50 kr/månad för en medelinkomsttagare), från 17,90 
kr/intjänad 100 kr till 17,74 kr. Detta minskar stadens skatteinkomst med 458,6 miljoner kr. S vill 
återställa skattesatsen till den tidigare nivån.  
 
Kulturen fick mindre pengar, vilket framför allt drabbade biblioteken och kulturskolan. Personalen 
minskade med ca 10%, dvs 100 av förvaltningens 1000 anställda slutade. Detta är särskilt 
problematiskt eftersom det slår mot de öppna och avgiftsfria verksamheter som är tillgängliga för alla 
medborgare och barnens möjlighet att delta i kulturskapande verksamhet. 
Den nödvändiga upprustningen av Stadsbiblioteket har beslutats att genomföras med minimala 
insatser, det internationella biblioteket har minskat sitt bokbestånd och flyttats till mindre utrymme i 
Kungsholmens bibliotek, som därvid också tvingats minska sitt bestånd.   
Det är elände på kulturfronten. 
 
Vad gäller bostäder har färre nya bostadsprojekt markanvisats än året innan och än vi vill och  färre 
anvisningar har gått till de kommunala bostadsbolagen. Ombildningen av stadens hyresrätter till 
bostadsrätter har dragit igång, 2 149 hyresrätter har ombildats eller var på väg att ombildas under år 
2019. Cirka 26 000 av stadens allmännyttiga hyreslägenheter, med rimliga hyror, ombildades eller 
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såldes under Alliansens styre år 2006-2014. Nu fortsätter alltså nedmonteringen av stadens 
bostadsbestånd, framför allt för personer med låga inkomster.   
 
Varje mandatperiod som borgarna styrt har olika delar av stadens egendom sålts. Förutom försäljning 
av bostäder utreddes under året en försäljning av Vällingby centrum. Utredningen var klar inför 
budgetdebatten i november om 2020 års budget, men hade bara delgetts majoriteten, minoriteten 
visste ingenting. Anmärkningsvärt skött! Att staden tappar rådighet över ett så stort centrum är inte 
något majoriteten bekymrar sig över. Inte heller bekymrar man sig över det misslyckade resultatet av 
försäljningen av Centrumkompaniet år 2007 med 10 centrumanläggningar, där vissa centrumaffärer 
fick stora besvär med bristande underhåll av sina lokaler. 
 
Minoriteten har bedrivet ett aktivt oppositionsarbete i fullmäktige och olika demonstrationer mot 
nedskärningarna har anordnats av stockholmarna. 
 
 
 

Medlemsmöten 2019 

 
Den 29 januari kom Karin Peterson, mediastrateg på Schibsted, till oss för att tala om sin och Martin 
Gelins bok ”Internet är trasigt”. Det blev en kunskapsgivande kväll med dystert framtidsscenario. Kan 
– och vill – vi ta en kamp med techjättarna för att bevara en någorlunda fri opinionsbildning? Eller 
måste vi helt lägga om vårt sätt att föra fram politiska argument? 
 
Den 11 februari höll klubben årsmöte. Vår medlem och Europaparlamentariker Jytte Guteland 
inledningstalade om det EU-val vi hade framför oss senare på våren. Jytte manade oss till stark 
aktivitet i valet och bland alla vi känner för att hejda den framrusande vågen av högerpopulism. 
 
Den 19 mars fick vi en genomgång av Januariavtalet av Stefan Löfvéns medarbetare Joel Stade. 
Avtalet må ha varit nödvändigt men det är också kontroversiellt. Vi fick i detalj veta vad som ligger 
bakom vissa oklara formuleringar. 
 
Den 15 maj kom Lawen Redar, vår unga och erfarna riksdagsledamot, till oss för att tala om sitt nya 
uppdrag som kulturpolitisk talesperson för socialdemokraterna. Lawen är också medlem i vår klubb. Vi 
fick en grundlig genomgång av principen om armlängds avstånd – att politiker anger ekonomiska 
ramar och inriktning för kulturpolitiken, men håller sig ifrån det konkreta genomförandet. Senare 
under året har utvecklingen i Sölvesborg visat precis vad denna princip handlar om. 
 
Den 11 juni hade vi båtutflykt på klubbens födelsedag. Men hjälp av bidrag från Nancy-fonden och en 
egenavgift på 100 kr per deltagare åkte vi skärgårdsbåt till Anna Visborgs minne, som ligger vackert i 
farleden in mot Stockholm. Med oss på färden hade vi författaren till en biografi om Anna Visborg, 
Jane Morén. Vi hade inte jättetur med vädret men det var väldigt trevligt ändå. Det är kul när vi kan 
kosta på oss att göra något lite extra. 
 
Den 17 september hade vi höstens första möte med Botkyrkas ledande kommunalpolitiker Ebba 
Östlin. Hon gav oss en nyanserad bild av hur man driver en kommun med hög andel nya svenskar och 
hur man med politisk fantasi, pragmatism och samarbetsvilja kan åstadkomma en fungerande vardag 
för Botkyrkaborna. 
 
Den 22 oktober hade klubben sitt första lunchmöte i modern tid (den räknas från 2013). Den 
mångkunniga Marika Lindgren Åsbrink kom till oss för att berätta om ”sin” jämlikhetsutredning som 
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hon gjort för LO. Det blev en mäktig genomgång av ojämlikheten i Sverige och hur den under senare 
decennier vuxit och brett ut sig. 
 
Mötesåret avslutades den 21 november då EU-minister Hans Dahlgren besökte oss och talade om 
EUs framtid, med sitt nyvalda parlament, sin nya kommission, nya långtidsbudget - och utan 
Storbritannien. Det senare var inte helt klart då, men kunde skönjas vid horisonten. Vi fick konstatera 
att Sveriges intressen har en erfaren skeppare vid EU-rodret, Hans Dahlgren har deltagit bakom de s-
politiska ledningskulisserna i bortåt 40 år. Ett fint möte blev det. 
 

EU-val 

Många klubbmedlemmar var intensivt aktiva i EU-valet som denna gång inte inträffade samma år som 
vi har riksdagsval utan året efter. Det kändes inte som den gamla slitna frasen – det viktigaste valet 
någonsin. Däremot kändes det verkligen som att detta var det första EU-val som verkligen varit viktigt, 
i vart fall sedan Sveriges EU-inträde. Den 24 maj återuppstod PanterTanterna för en dag, när 
kvinnodistriktet hade ansvaret för valstugan i city och en lång rad av våra ledande kvinnliga 
företrädare, med Margot Wallström i spetsen höll tal vid femte skrapan. Det var en fest!  
Valet gick dessutom hyfsat särskilt såtillvida att nationalisthögern inte alls vann de framgångar de 
hoppats och pigga opinionsmätare förutspått. Valdeltagandet ökade från 51,07 % valet 2014 till 55,27 
% vid valet 2019. Trevligt! Socialdemokraterna minskade från 24,19 % valet 2014 till 23,48 % 2019. 
Mindre trevligt. Vi är dock fortfarande största parti med 23,48 % medModeraternas 16,83 % som tvåa. 
I Stockholm ökade vi från 15,12 % år 2014 till 18,38 % valet 2019. Vårt parti behöll sina fem mandat i 
Europaparlamentet. 
 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi är god. Det är styrelsens målsättning att hålla ett grundkapital i storleksordningen 
35 000 kr för att känna friheten att kunna ta initiativ som kräver ekonomiska insatser utan att behöva be 
om lov. Klubben engagerade sig starkt för att vår medlemsavgift inte skulle sänkas och fastställas 
centralt av S-kvinnors förbund. Den segern vann vi, men vi får ändå konstatera att medlemsavgifterna 
bara med nöd och näppe räcker till för våra regelbundna utgifter för förtäring, ibland hyra och 
presenter med våra möten. Stundtals behöver vi också betala ett föreläsararvode. Klubben har därför 
skaffat ett Swishkonto så att de som kan och vill kan betala en slant till klubbkassan vid mötena. 
Därmed kan vi också ha råd att göra något lite mer kostnadskrävande arrangemang då och då. Den 
ekonomiska berättelsen finns på sista sidan. 
 
 

Slutord 

 
Vår kvinnoklubb har ett bra år bakom sig. Förutom de många och goda mötena kallade vi också till ett 
möte med nya medlemmar, som blev mycket bra. Vi har ett bra tillflöde av entusiastiska medlemmar, 
det bådar gott för klubbens framtid när vi nu närmar oss ett litet generationsskifte. Dock är vår totala 
medlemsutveckling negativ för första gången på många år, vårt medlemstal sjönk med fyra 
medlemmar, bl a beroende på liemannen. Det är också ett vanligt fenomen att antalet medlemmar 
sjunker året efter valåret. Det är föga tröst för en styrelse som verkligen vill att vår klubb ska bli större 
varje år. Under det kommande året vill vi i styrelsen uppmana oss själva och alla andra 
klubbmedlemmar att fråga alla vi möter om de inte ska komma med i vår stimulerande klubb! 
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Stockholm i februari 2020 
 
 
 
 
Carina Fredén  Anki Johansson  Inger Edvardsson 
 
 
 
 
 
Eva Risberg  Margareta Stavling Monika Öhrn 
 
 
 
 
 
Zeliha Dagli  Birgith Lundberg Birgit Skjönberg  
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Stockholms Allmänna Kvinnoklubb    
     
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2019    
År  Not 2019 2018 
Resultaträkning     
Intäkter    
Medlemsavgifter, värvarpris  10 952,75 18 246,00 
1-maj-nålar mm  500,00 385,00 
Bidrag, medlemsmöten  840,00 0,00 
Bidrag från Nancy-fonden/medlemmar, Båtresan 1 5 300,00 0,00 
Bidrag till PanterTanter Val 2018 2 0,00 13 644,00 
Summa intäkter  17 592,75 32 275,00 

     
Kostnader    
Kontorsmaterial  510,00 388,00 
Uppvaktningar  1 095,00 2 813,00 
Förtäring o. lokalhyra, medlemsmöten  7 718,00 4 768,00 
Föreläsare/båthyra/förtäring, Båtresan  12 226,00 0,00 
Hemsida  1 008,75 2 746,50 
Föreningsavgifter  0,00 150,00 
PanterTanter Val 2018 2 0,00 13 644,00 
Summa kostnader  22 557,75 24 509,50 

     
Årets resultat  -4 965,00 7 765,50 

     
Balansräkning    
Tillgångar    
Bank    36 025,61 40 990,61 
Inventarier/Fana  1,00 1,00 
Summa tillgångar  36 026,61 40 991,61 

     
Skulder    
Skulder  0,00 0,00 

     
Balanserat resultat   40 991,61 33 226,11 
Årets resultat  -4 965,00 7 765,50 
Summa att överföras i ny räkning  36 026,61 40 991,61 

     
Not 1  Not 2   
Bidrag 2019: Bidrag 2018:  
Nancyfonden: 3 000,00 kr Enskilt bidrag: 2 475,00 kr 
Bidrag från medlemmar: 2 300 kr Bidrag från S-kvinnor: 11 169,00 kr 
Totalt bidrag: 5 300 kr Totalt bidrag: 13 644,00 kr 

 


