VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2021

Verksamhetsåret 2021 är inte likt något annat år så därför ser verksamhetsberättelsen något
annorlunda ut. Under hela 2021 var vi drabbade av pandemi vilket påverkade våra aktiviteter och
möten. De aktiviteter som skedde fick lov att ske med stort avstånd och främst digitalt.
Året 2021 var trots pandemin, ett viktigt jubileumsår; 100 år tidigare, 1921, fick kvinnor för första
gången rösta i riksdagsvalet, vilket har gjort att demokrati har varit viktigt och lyfts fram på många
olika sätt under året, inte minst från Riksdagens sida.
Kvinnors rösträtt uppmärksammades av Moderata Kvinnors Historia i två Zoom-möten:
•
•

11 februari Gunilla Sjöberg: ”Moderaternas andel av kvinnliga väljare från
efterkrigstiden till idag”
8 mars Talman Andreas Norlén ”100 år av allmän och lika rösträtt”.

År 2021 var ett jubileumsår också på ett annat sätt. År 2001 bildades Sällskapet för Moderata
Kvinnors Historia MKH och 2021 firades sällskapet 20 år. Detta uppmärksammades främst på
årsmötet då Ann-Marie Petersson inledde mötet med att berätta om tillkomsten av MKH. Årsmötet
avslutades med att Caroline Ehrling berättade om Ingegerd Troedsson – ”mormor, första kvinnliga
talman och MKH:s första ordförande”
Under året hade MKH ett flertal möten digitalt, via zoom, vilket var uppskattat då det innebar att
flera från hela landet kunde vara med. Likaså hade vi styrelsesammanträden med zoom men hösten
2021 kunde vi åter ses fysiskt. Den 3 november var det så dags för ett möte på Stockholms Stadshus
med nuvarande fullmäktigeordförande Cecilia Brinck och hennes föregångare Margareta Schwartz
och Margareta Björk.

Årsmöte 20 maj 2021
Årsmötet torsdag 20 maj hölls via Zoom med 33 deltagare.
Vid årsmötet valdes Magdalena Andersson, Jönköping till ny ordförande efter Ann-Cathrine Haglund.
Ann-Marie Petersson inledde årsmöte med att berätta hur det gick till när hon och Ann-Cathrine
Haglund startade Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia 2001. Första årsmötet hölls den 28
november 2001. Ingegerd Troedsson valdes då till Sällskapets första ordförande.

Styrelse 1 januari - 20 maj
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter

Ann-Cathrine Haglund
Hanna Broberg
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Ingrid Erneman
Magdalena Andersson
Lotta Finstorp

Adjungerad
Hedersledamot
Revisorer

Valberedning

Arbetsutskott

Ann-Marie Petersson
Inger René
Yvonne Svengard Eriksson
Caroline Wallensten
Margareta Schwartz
Eva Thalén-Finné
Betty Malmberg
Birgitta Lundin, suppleant
Ann-Britt Åsebol
Margareta Cederfelt, sammankallande
Anna-Lena Holberg
Ann-Britt Åsebol
Ann-Cathrine Haglund, Hanna Broberg, Ann-Marie Petersson och Ingrid
Erneman.

Styrelse 20 maj - 31 december
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter

Adjungerad
Hedersledamot

Revisorer

Valberedning

Övrigt
Medlemmar
Utskick
Facebook

Magdalena Andersson
Hanna Broberg
Caroline Wallensten/ Karla Ramsbäck
Ingrid Erneman
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Yvonne Svengard Eriksson
Inger René
Anna Wiklund
Monika Hallstensson
Moderatkvinnornas generalsekreterare
Margareta Schwartz
Ann-Cathrine Haglund
Ann-Marie Petersson
Eva Thalén-Finné
Birgitta Lundin
Eva Lohman, suppleant
Gunilla Nordgren, suppleant
Ann-Cathrine Haglund, sammankallande
Anna-Lena Holberg
Ann-Britt Åsebol

63 st ständiga medlemmar.
Medlemmarna har under året fått två utskick inför årsmötet och
höstmötet. Aktuell information presenteras på Facebooksidan.
Den som önskar och blir godkänd kan vara med på MKH:s slutna
Facebooksida. Där finns drygt 420 medlemmar och antalet fortsätter att
öka.

Hemsidan
Ekonomi

Böckerna

Hanna Broberg har huvudansvaret för hemsidan. Monika Hallstensson är
redaktör.
Föreningens ekonomi är stabil. Inga stora händelser har skett eftersom
pandemin gjort att de möten som skett mestadels skett digitalt och att
det inte heller arbetats med något framtida bokprojekt. I övrigt hänvisas
till ekonomisk rapport.
MKH:s viktigaste uppgift har varit att ge ut böcker om framstående
moderata föregångare, från hela landet. Sammanlagt har det blivit 7
böcker.
Dessa böcker har efter partiets flytt från Gamla Stan förvarats på
Strömbergs Distribution. Detta har blivit en dyr förvaring för MKH.
Ann-Cathrine Haglund har sett till att dessa böcker distribuerats ut till
länsförbunden. Böcker finns också hos Moderatkvinnorna,
Blasieholmen.

Slutord
All verksamhet under året har påverkats av pandemin. Fysiska möten har bara kunnat genomföras en
gång. MKH har dock digitalt genomfört årsmöte och flera webbinarier.
Styrelsen konstaterar att digitala möten ger ökade möjlighet för medlemmar som bor ute i landet att
kunna delta och deltagarantalet på de Zoom-möten som anordnats under 2021 har ökat markant.
Framöver torde en kombination av fysiska och digitala möten vara ett sätt att utveckla verksamheten
och nå medlemmar som annars skulle tvingas resa för att delta i MKH:s möten.
Styrelsen vill tacka Moderatkvinnorna för gott samarbete under året.
Avslutningsvis konstaterar styrelsen att det gångna verksamhetsåret är det första där någon av
sällskapets grundare Ann-Chatrine Haglund och Ann-Marie Pettersson inte längre ingår i styrelsen. Vi
inser att det vilar ett särskilt ansvar på oss att förvalta och utveckla sällskapet på bästa sätt. Vi tackar
för allt hårt arbete genom åren och inte minst den fina support den nya styrelsen fått av dem.
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