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Vårstämma 
Vårstämman hölls på Centerpartiets Riksorganisation i Gamla Stan, 
Stockholm. Stockholms medlemmar var representerade av ca 20 ombud. De 
motioner som hade inkommit från Stockholms medlemmar behandlades.  

Ordf  Annika Ivarsson (omval) 

v. Ordf Gabriel Bergin (omval) 

  Karl Malmqvist (omval) 

  Oliver Ylvenius  (omval) 

  Simon Palme (nyval) 

  Simon Lundberg (nyval) 

 

Höststämma 
Även höststämman ägde rum på Riksorganisationen, RO, i Gamla Stan. 
Förutom den numer sedvanliga behandlingen av Stockholms egna 
sakpolitiska manifest valdes en ny distriktsstyrelse. Den helt och hållet 
fantastiska ordföranden Annika Ivarsson valde att stiga ner från sin post och 
därför krävdes fyllnadsval, som föll ut enligt följande: 

Ordf  Gabriel Bergin (nyval) 

v. Ordf Simon Lundberg (nyval) 

  Karl Malmqvist (omval) 

  Simon Palme (omval) 

  Petra Björk  (nyval) 

 

Förbundsstämma 
Förbundsstämman i Jönköping bjöd på mycket spännande och en del 
nymodigheter. Bland annat genomfördes ett grönklätt solidaritetståg genom 
värdstaden. Stockholms distrikt och övriga distrikt från Svea visade vad vi 
går för. 

Stockholms distrikt var som vanligt en kraft att räkna med under 
förbundsstämmans förhandlingar. Våra medlemmar stod för 13 inkomna 
motioner och många kloka och tankvärda inlägg från talarstolen. 

Vårt distrikt fick även utökad representation i förbundsstyrelsen genom den 
eminente Karl Malmqvist. Stockholmaren Andreas Strömberg flyttade även 
fram frontlinjen genom att bli vald till tredje vice ordförande i CUF.  



Cafékvällar 
Under 2006 initierades formatet cafékvällar som mötesplats och de har 
fortsatt även detta verksamhetsår. Det har varit en lyckad aktivitet som 
överlag har lockat många besökare. Under året har följande cafékvällar 
arrangerats: 

28/1: Jämställdhet inom CUF och i 
samhället – Gabriel Bergin 

28/2: Perspektiv på liberalism – Mattias 
Svensson 

7/5: Utbildningspolitik: 
gymnasiereformerna – Per Lodenius 

18/8: Vårdvalet – Catrin Mattsson 

20/11: Besök på Näringsdepartementet – 
Frank Nilsson 

15/12: Julmys och IPRED-diskussion 

Svearådet 
Samarbetet mellan distrikten i Svealand fördjupades ytterligare under året 
och inte mindre än två gemensamma arrangemang ägde rum. En förstämma 
på våren och en kurs på hösten. Båda arrangemangen var mycket lyckade 
och ett fortsatt, utvecklat samarbete mellan distrikten planeras för 2009. 

Övriga aktiviteter 
Simon Palme initierade under hösten 2007 en studiecirkel om CUF:s 
sakpolitiska program. Denna fortsatte med ett flertal tillfällen under våren 
2008 för att avslutas den 23 april, lagom inför förbundsstämman.  

I april arrangerades även en träff inför stämman den 17 april för att 
distriktet skulle få möjlighet att bekanta sig lite extra med vad som skulle 
diskuteras på förbundsstämman. Den 23 april bjöd StureplansCUF in till 
visning av Al Gores film ”En obekväm sanning”.  

”Sociala aktiviteter” lanserades på slutet av våren. Distriktet åkte till 
Laserdome och spelade en mycket spännande match den 14 maj. Detta är en 
aktivitetsform som distriktsstyrelsen ämnar fortsätta med under 2009. 

En så kallad efterstämmoträff hölls den 18 maj för att samla ihop trupperna 
och diskutera vad som hände under stämman – vilka beslut var bra, vilka var 
dåliga, vad var roligast osv. Denna avslutades på manifestationen för 
papperslösas rätt till vård på Mynttorget, där förbundsordförande Magnus 
Andersson m fl talade. Denna träff kombinerades med en träff för nya 
medlemmar.  



Distriktet höll även fanan högt i årets prideparad i augusti tillsammans med 
Centerpartiet. 

Den 11 september hölls 
motionsskrivarkväll för att förbereda 
distriktets medlemmar på 
motionsskrivandet till Stockholms 
CUF:s egna politiska manifest, som 
revideras varje höststämma. 

I november åkte fem medlemmar 
från distriktet till Centerpartiets 
framtidskonvent. Bland annat deltog vi på de seminarier som hölls inom 
framtidsdialogen och framförde Stockholms CUF:s politik. 

Anställning 
Under början av året inleddes en rekrytering av en anställd till Stockholms 
CUF med anledning av den tidigare ombudsmannatjänstens avslut. 
Elisabeth Börjesson anställdes den 25 mars som informatör. 

Tjänsten har varit inriktad på att föra ut Stockholms CUF:s politik till 
målgruppen gymnasieungdomar. Det tydligaste målet har varit att värva 
medlemmar på framför allt gymnasieskolor. 

Avdelningar 
Under året har följande avdelningar varit aktiva: 

Stockholms Norra CUF, ordf Edwin Nordström 

Stockholms Östra CUF (StureplansCUF), ordf Simon Palme 

Stockholms Södra CUF, ordf Simon Lundberg 

Stockholm Sydväst, ordf Jonas Naddebo 

Norrtälje, vilande 

…. 

Distriktsstyrelsens arbete 
Distriktsstyrelsen har under 2008 fokuserat på att bygga upp en verksamhet 
som dels kan verka lockande för de potentiella medlemmar som 
informatören har träffat på skolor och annat. Dels verksamhet som behåller 
de något äldre medlemmar distriktet redan har. Den senare gruppen tror 
distriktsstyrelsen har mer intresse av ideologi och rena politiska diskussioner 
än den tidigare. 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. 



Representation 
Distriktet har under året varit representerat i Stockholmscenterns och 
Centerpartiet i Stockholms Läns distriktsstyrelser. 

Stockholmscentern  ordinarie:  Gabriel Bergin (adjungerad) 

Stockholms Län ordinarie:  Annika Ivarsson (på eget mandat) 


