
2018 har varit ett turbulent år på flera sätt. Styrelsearbetet har bl.a. påverkats av ledamotsbyten i styrelsen 
(av olika skäl). Sverige hade ett val i september, som självfallet också var en levande del av föreningsarbetet, 
innehållet på styrelsemöten samt på medlemsmötena. 

Antal medlemmar vid årsskiftet 2018/2019 uppgick till 180 personer.

Styrelsen
Styrelsen har träffats 13 gånger. Under 2018 har styrelsen sett ut enligt följande:

• Januari-mars: Lea Strandberg ordf, Harbi Amir, vice ordf, Katarina Bååth kassör, Sten Lang, Nannan 
Lundin.

• April: Lea Strandberg ordf, Sten Lang vice ordf, Katarina Bååth kassör.
• Maj-oktober: Lea Strandberg ordf, Sten Lang vice ordf, Daniel Ekelund kassör, Sara Pettersson, Andreas 

Tranderyd, Bodil Lennartsdotter Eriksson, Carina Riberg.
• Oktober-december: Lea Strandberg ordf, Sten Lang vice ordf, Daniel Ekelund kassör, Magnus Lander, 

Linn Bergqvist, Elin Gillberg Andreas Tranderyd.
• Sekreterare i föreningen var Felicia Nässelblad januari-augusti.

Januari till maj var det svårt att få till en kontinuitet i styrelsearbetet, då styrelsen vid flera möten ej  var 
beslutsför. För att stabilisera läget inför valet beslutades att stärka upp styrelsen med ledamöter från 
distriktsstyrelsen.

Under samma period bytte vi bank från Nordea till Länsförsäkringar bank. Bytet fördröjdes på grund av 
avhopp och byte av ledamöter, samt att mötena ej var beslutsföra.

Styrelsen hade även innan (t.o.m. december 2017) haft stort stöd av inhyrd resurs (sekreterare) från 
distriktet. Från och med januari 2018 hade vi en deltidsanställd sekreterare, Felicia Nässelblad. Hon var 
kvar våren 2018, men lämnade uppdraget i augusti 2018.

På grund av all denna turbulens, utöver höstens ökade arbete vid valet, så har det blivit fördröjningar i 
bokföring, lägga upp protokoll på Drive m.m.

Utöver styrelsens löpande arbete, har vi på grund av turbulensen även haft komplikationer gällande 
medlemsregister, utskick m.m. Det har dock lösts i sista stund via samarbete med distriktet och valsamordnaren.

Parallellt med styrelseuppdraget har ordförande samt ytterligare en representant deltagit i vallednings-
gruppens möten under året. Valledningsgruppen bestod av: valsamordnare Simon Tullstedt, politisk sekreterare 
Pontus Olofsson, Anneli Weiner, kommunalråd Sara Bronner och kommunalråd Niclas Persson. Från styrelsen 
har Lea Strandberg, Katarina Bååth och Sten Lang deltagit.

Medlemsmöten
Under 2018 har 11 medlemsmöten hållits. Medlemmarna har varit med och tagit fram kommunpolitiskt 
handlingsprogram, valmanifestet, kandidater till listorna (valet) samt språkrören för Örebro Kommun.

Medlemmarna har även haft möjlighet att möta flera ministrar och EU-parlamentariker vid de Café och 
Bar Grön som anordnats: Per Bolund, Alice Bah Kunke, Isabella Lövin, Karolina Skog, Gustav Fridolin, 
Jakop Dalunde och Max Andersson.
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Andra medlemsaktiviteter som anordnats och erbjudits har varit Yoga, frukostmöten, träningspass och 
HBTQ-vandring.

I och med valet har kampanjer genomförts: Tåg- och busskampanj, cykelbytardag, Earth Hour, Stads-
missionens dag, Vivallafestivalen, Marknadsafton, Grillning, MeToo-seminarium, Vårruset och filmvisning 
på Bio Roxy (Before the Flood).

Föreningen har även deltagit vid Örebro Pride.
Lokalen på Vasatorget fräschades upp: Tavlor, belysning, Örebro 2030-material, fönsterodling, sambandscentral 

inför kampanjer samt andra aktiviteter i samband med valet.
Valscen skapades och invigdes. Valaffischer sattes upp och togs ner. Valsedlar levererades till vallokalerna.
Medlemmar fick möjlighet att vara med och bemanna valstugan på Stortorget och även använda/delta i 

den mobila valstugan (valcykeln).
Medlemmar fick information via nyinrättat nyhetsbrev: MPepp. Medlemmar fick även information via 

föreningens medlemssida på Facebook.
En valvaka anordnades av distriktet där medlemmar var välkomna att delta, på valkvällen.
Efter valet har en utvärdering presenterats, där även medlemmar bjöds in att lämna synpunkter. Utvärderingen 

presenterades på ett av medlemsmötena. Medlemmar har även bjudits in att delta vid Klimatfredags-
manifestationerna på Rådhustrappan.

Valåret 2018 har varit en utmaning på olika plan, efter valresultatet står vi inför nya utmatningar: utveckla 
föreningsarbetet, hur ska vi fånga upp medlemmars engagemang, värva fler medlemmar och arbeta redan 
nu inför nästa val 2022.


