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Det liberala året i sammanfattning

År 2020 präglades för Liberalerna Danderyd av två ting.
Den första, coronaepidemin, låg helt utanför föreningens

påverkansmöjlighet.
Den andra, ovissheten om partiets allmänna inriktning, betydde

att den fortgående diskussionen - på riksplanet, i föreningen och i
media - om effekterna, av vissa betecknad som defekterna, av 2019
års 73-punktsprogram mellan socialdemokraterna, centerpartiet,
liberalerna och miljöpartiet - Januariavtalet - omöjliggjorde för partiet
att nå ut till väljarna med andra sakfrågor.

Den opinionsbildning kring grundläggande liberala värden som
liberalerna så väl behövde uteblev, stödet för partiet därefter.

Den största lokala händelsen inom Liberalerna Danderyd var
ordförandeskiftet den 20 februari.

Coronaepidemin.
De på alla samhällsområden genomgripande smittskyddsåtgärderna
mot Covid-19 (Corona virus disease), en pandemi som drabbade
hela världen - Sverige och Danderyd ej undantagna - gjorde att
normal politisk liksom annan mötesverksamhet, under tio av årets
tolv månader inte kunde genomföras.

Coronaepidemin, vid 2020 års början okänd och oförutsedd först
till existens och sedan omfattning, var vid slutet av året det  domi-
nerande samtalsämnet, framför allt människor emellan men också i
medierna och mellan politiker.

Någon brist på självutnämnda medicinskt viruskunniga amatör-
experter om vad som borde göras – och helst borde ha gjorts tidigare
(eller inte alls) – var en av de få saker som det inte rådde brist på i
samhället.

Mediernas sjukvårdsrapportering var stor och Sveriges nästan
mest kände person blev statsepidemiologen Anders Tegnell. Hans
företrädare, Liberalernas nuvarande regionledamot från Danderyd
Annika Linde, var under året flitigt anlitad sakkunnig i pandemi-
hantering.

De vaccin som senare kommit i bruk, fanns ännu vid årsskiftet
2020/2021 inte tillgängliga i Sverige.

Vilka återverkningar för enskilda, för familjer, för sjukvården, för
näringslivet, för företag, organisationer och hela samhället, som
blir resultatet av den nya virussjukdomen är under överskådlig -
även oöverskådlig – tid, omöjliga att förutse.

Höga dödstal i Sverige ledde till mångahanda krav på långtgående
restriktioner, utan att visshet om åtgärderna fungerade.

Politiskt ansvar utkrävdes och frågor ställdes som inga svar har.

Demokratiska och parlamenterariska återverkningar.
Från mars 2020 blev det tydligt att all politisk mötesverksamhet
påverkades i grunden, på riksnivå, regionalt och lokalt.

Det gick inte längre att ha normala sammankomster, inte heller
styrelsemöten eller arbetsgrupper kunde av smittoskäl äga tum. De
årsrika drabbades särskilt hårt, både av isolering och smittorisken.

Riksdagspartierna beslutade att reducera antalet beslutande vid
voteringar i riksdagen från 349 till 55, varav fyra liberaler.

Motsvarande åtgärd vidtogs i Region Stockholm, 149 besluts-
fattande ledamöter blev 85.

I Danderyd blev fullmäktigemötena digitala, med fortsatt samtliga
45 valda som beslutsfattare sedan Danderydscentern ensamt i Dan-
deryd motsatt sig att antalet beslutande - utan att ändra röststyrkan
mellan partierna - skulle minskas för att motverka smittorisken.

Hemarbete, hemmasittande och digital kommunikation blev den
vanliga sammanträdesformen i Danderyd som i många offentliga
sammanhang.

Internt blev Liberalernas i Danderyd styrelse- och medlemsmöten
digitala efter årsmötet – och endast ett offentligt möte, den 5
oktober i Danderyds gymnasium, kunde arrangeras efter årsmötet.

Ordförandeskiftet.
Vid årsmötet den 20 februari, som hölls i Banérsalen i Djursholms
slott, efterträdde Fredrik Palmquist, Djursholm, föreningens
ordförande sedan 2017 Tommy Lindgren, Enebyberg.

Den nye ordföranden fick omgående hantera epidemins verk-
ningar. Det betydde att sedvanlig planerings-, styrelse- och mötes-
verksamhet måste ske digitalt.

Den nye ordföranden prioriterade att rikta in sig på valet 2022
bland annat genom att styrelsen redan ungefär två år före valet
utsåg Peter Dörlich, Enebyberg, till valledare.

Vidare beslutade ordföranden att ett antal medlemmar, bl. a. den
senare som ordförande från 2021 föreslagna Maarit Nordmark,
Danderyd, skulle erbjudas att gå kurser anordnade av länsför-
bundet.

Ordföranden sökte också vitalisera samarbetet med närliggande
liberala kommunföreningar. Resultatet var dock inte odelat positivt,

Ansvaret för detta  föll dock inte på danderydsföreningens vilja
att återskapa det under alltför många år slumrande samarbetet.

Ordföranden hade också sammanträffande med företrädare för
det 2018 nystartade Nya Danderydspartiet (som fick 312 röster,
noll mandat).

Av den politiska profilen och en analys av valresultatet i Dan-
deryd 2018 finns skäl att antaga att huvuddelen av det nya partiets
röster annars skulle ha tillfallit liberalerna och moderaterna, medan
övriga partier inte berördes eller rent av drog nytta av splittrande
nykomlingens ambitioner.

Sammanträffandet tillsammans med föreningens valledare ledde
inte till konkreta beslut; det kan dock inte uteslutas att liberalerna
och moderaterna även i 2022 års kommunalval kan komma att förlora
viktiga röster till det nya partiet - och därmed göra politiken i Dan-
deryd mindre förutsägbar for väljarna.

Hur uteblivna möten drabbar politiska arbetet
Frånvaron av fysiska möten mellan oftast viljestarka människor
som söker sig till politisk verksamhet är – det är en av 2020 års obe-
stridliga erfarenheter - till förfång för varje förening men i synnerhet
för en helt idéburen förening som Liberalerna Danderyd.

I denna är det idéer, debatt och diskussion som utgör kärnan i
medlemmarnas intresse att delta i verksamheten.

Pandemin drabbat 2020 många och på olika sätt, men även
demokratins kärna: möten mellan människor och åsikter försvårades
och försvagades.

Den kommunala ekonomiska verkligheten
I Danderyd kom den bistra kommunalekonomiska verklighet som
uppdagades efter valet 2018 att prägla de förtroendevaldas möj-
ligheter att utöva vanlig politisk verksamhet under 2019 men också
hela 2020.

Liberalerna tog i samband med den stora utdebiteringshöjning
som beslutades av fullmäktige i november 2019 ett stort ansvar för
att minimera de kommunalt ekonomiska och andra styr- och in-
formationsproblem som blev tydliga 2019.

Det tydligaste uttrycket för detta var inför 2020 höjningen av
den kommunala utdebiteringen med hela 1:40 kr/skattekrona
(beskattningsbar inkomst).

Utrymmet under denna betingelse för politiskt reformivrande och
reformtänkande reducerades till närheten av noll.

Samtidigt måste varje ansvarstagande partiet försäkra sig om att
administration, underhåll och investeringar inte eftersätts efter
detta ofelbart få återverkningar i välfärden.
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När så Covid-19-viruset från början av mars 2020 slog till även i
Danderyd måste gymnasieskolor stänga liksom andra offentliga
lokaler där barn och äldre normalt vistas.

Nya kostnader och sjukande skattekraft
Utöver de personliga påfrestningar som blev resultatet av de många
stängningsbesluten tillkom

dels oförutsedda kostnader,
dels sjunkande skatteunderlag genom att inte minst många

företag, t.ex, restauranger och butiker i Danderyd, drabbas av
kraftigt sänkt omsättning.

Den vilja att underlätta för företag med kommunen som hyresvärd
var bra men otillräcklig eftersom huvudproblemet var stort intäkts-
bortfall.

Dessutom tillkom att arbetslösheten, normalt i Danderyd kring 1
procent, tredubblades på kort tid  samtidigt som många fick vid-
kännas bortfall av skattepliktiga intäkter.

Detta kommer att påverka den kommunala ekonomin i Danderyd
under flera år, detta trots att 2020 blev ett kommunalekonomiskt
återhämtningens år.

Kostnadsbidrag från staten
De statliga kostnadsersättningar som efter hand infördes under
2020 kunde bara delvis - och dessutom i efterhand - kompensera
kostnadshöjningar och intäktsbortfall för kommunen.

På samma sätt som staten vältrade över kostnader för invandring
och flyktingmottagning, särskilt efter flyktingvågen 2015, på
kommunerna, hamnade Danderyds kommun likt andra kommuner i
en ny svår ekonomisk situation då pandemin bredde ut sig.

Otillräcklig beredskap skapade nya ofinansierade behov, låt vara
att Danderyd inte kom att tillhöra de hårdast drabbade kommunerna.

Men varje ny utgift måste betalas, finansieras. Dessvärre finns
ingen annan än skattebetalarna som gör det, även om pengarna tar
olika vägar via statliga beslut.

Såväl äldreomsorg, annat särskilt boende och för den enskilde
betydelsefull välfärd påverkade kraftigt den kommunala agendan i
Danderyd. Men även annan  kommunal kärnverksamhet som skolan
och öppna bibliotek drabbades.

Verkningarna av stängda bad och gymnastikhallar är svårmätbara
på kort sikt men får på längre, t.ex genom sjunkande simkunnighet,
stor återverkningar,

Höjningen av skatten och partilöften 2018
Skattehöjningen under 2020 förtjänar sin särskilda belysning.

I valet 2018 förutskickade ledande företrädare för det i danderyds-
valet senare så framgångsrika kristdemokratiska partiet att kommu-
nalskatten i Danderyd skulle kunna sänkas kraftigt, låt vara att det
var oklart hur detta skulle kunna ske.

Det var, tillsammans med totalt invandringsstopp i Danderyd,
kristdemokraternas löfte till väljarna i Danderyd. Det gav stora
röstvinster.

Efter valet 2018 tvingades kristdemokraterna omedelbart att bryta
detta ”löfte” inför 2019 års kommunala budget, Då beslutade
majoritetspartierna, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna
om en mindre skattehöjning, 20 öre/skattekrona.

Men under 2018 medverkade kd i Danderyd till den största
skattehöjningen i Danderyd någonsin.

Att moderaterna i Danderyd på detta sätt stod bakom skatte-
höjningen trots att väljarna förespeglats motsatsen, tillhör möjligen
redan den kommunala historien men utgör likväl ett memento för
framtiden:

Det är klokt att vara försiktig med löften till väljarna om mer
förmåner och lägre skatter, dessa under årtionden såväl
moderaternas som danderydscenterns mantra i Danderyd för att få
röster.

Liberalerna Danderyd hade i valrörelsen 2018 inte lovat någon
skattesänkning. Men uppenbarligen lyssnade mer än en väljare
hellre till lovande partier än realistiska.

Coronapandemins hantering i Danderyd
Hur hanterade Danderyds förtroendevalda de påfrestningar som
coronaepidemin   skapade under först mars-maj och senare oktober-
december 2020?

Det är styrelsens för Liberalerna Danderyd uppfattning att de
politiskt förtroendevalda i Danderyd i samverkan med tjänste-
männen, inte minst inom socialnämndens verksamhetsområde,
vård- och omsorgspersonal och lärare i både kommunala och priva-
ta skolor, klarade av att väl motsvara de höga förväntningar som
Danderyds invånare har anledning att ställa på sina förtroende-
valda.

Bristen på skyddsutrustning var dock skriande under epidemins
första tid, något som gällde alla kommuner och regioner i Sverige.

Genom snabbhet och goda initiativ kunde dock de flesta fall av
hotande brister avhjälpas i Danderyd.

Under våren 2020 trädde kommunstyrelses särskilda krisled-
ningsnämnd i funktion, på tillskyndan från Liberalerna Danderyd.
Att det i svåra tider finns kommunal beslutskompetens och besluts-
kraft, visade sig vara betydelsefullt för att tilltron till kommunen
som bevarare av välfärden även i en påfrestande tid skulle bestå.

Förbindelserna till Tranholmen - och utlagda bron
Ett möjligen ringa men viktigt smittskyddsbeslut kom från tekniska
nämnden som sedan 2015 leds av kommunalrådet Bengt Sylvan.

Det gällde att ”vinterbron” – en pontonbro mellan Tranholmen
och Svanholmen i Stocksund - skulle ligga kvar efter den 30 april
2020 fram till skolavslutningen i juni 2020. Därigenom slapp
skolungdomar och även medföljande föräldrar trängas på den skol-
båt som annars sedan flera år skeppar elever till och från Tran-
holmen.

Pontonbron lades åter på plats vid höstterminens början av samma
skäl, att minska trängsel och smittorisker.

Under 2021 kommer motsvarande ordning att gälla.

Så drabbades Danderyd
Antalet smittade och avlidna danderydsbor avvek under 2020 inte
uppseendeväckande, sett till genomsnittet/tusen invånare, från öv-
riga fem Roslagskommuner eller jämfört med andra näraliggande
kommuner.

Dessvärre råkade däremot en av Danderyds grannkommuner illa
ut inom äldreomsorgen med många dödsfall.

I Danderyd kunde däremot noteras att endast ett äldreboende,
ett privat med klerikal anknytning, drabbades av stor smittspridning.

I den uppmärksammade IVO-rapporten i november 2020 om
konstaterade missförhållanden inom äldrevården fanns inget äldre-
boende i Danderyd med.

Liberalerna Danderyds stadgar
Under 2020 förekom inga stadgeändringar i 1994 års stadgar för
Liberalerna Danderyd.

Årsmötet 2019 beslutade däremot om några smärre stadge-
justeringar, enligt styrelsens förslag. Ändringarna var en följd av
att landsmötet 2017 beslutade om normalstadgar för lokalföreningar
från 1 januari 2019. Justeringarna påverkade inte föreningens politik,
ekonomi eller organisation.

Den 31 december 2020 gällande föreningsstadga medföljer (bilaga
1).

Föreningens historia
Den första lokala liberala föreningen i Danderyd efter parti-
sammanslagningen 5 augusti 1934 tillkom i Stocksund våren 1935.



Liberalernas fullmäktigegrupp 2018-2022
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I nuvarande Danderyds kommun, tillkommen 1 januari 1971, fanns
liberaler organiserade redan i början av 1900-talet, tidigare än på de
flesta platser i vårt land. Bland annat var riksdagsmannen och
verkställande direktören i Djursholm AB Ernst Beckman,
Djursholm, den första ordföranden i Frisinnade landsföreningen
vid dess tillkomst 1902, med blivande statsministern Karl Staaff
som vice ordförande,

Skillnaden mellan dagens partier och dåtidens valorganisationer
och parlamentariska sammanslutningar, är dock stora, främst genom
att rösträtten på riksnivån var förbehållen män ända fram till för
just ett hundra år sedan.

Den dessvärre bristfälliga kvarvarande dokumentationen om de
första liberala organisationerna i Danderyd, Frisinnade lands-
föreningen och Folkpartiet, återfinns - liksom andra fakta - som
kunskapsgivande bilagor (bilaga 2).

Föreningens namn
Föreningens namn fastställdes genom landsmötets i Stockholm
beslut 22 november 2015 då partiet bytte namn från Folkpartiet
liberalerna till Liberalerna.

Föreningsnamnet Liberalerna Danderyd anmäldes vid årsmötet
i Danderyd 2016.

Föreningens tidigare namn, Folkpartiet Liberalerna Danderyd,
beslutades av årsmötet 1991.

Dessförinnan var föreningens namn från 1934 Folkpartiet med
ortstillägg för olika delar av kommunen (se även bilaga 2).

Medlemsavgiften i Danderyd
Landsmötet 2017 beslutade att medlemsavgiften i Liberalerna skall
vara densamma i hela landet. Detta gäller från 1 januari 2018 och
återspeglas i föreningens stadgar där beslut om medlemsavgift har
utgått (se bilaga 1, tidigare beslut om medlemsavgift utgått).

Avgiften för 2020 fastställdes av landsmötet i Västerås 2019.
För 2020 gällde att av medlemsavgiften på 200 kr tillfaller 100 kr

riksorganisationen, 50 kr länsförbundet och 50 kr lokalavdelningen.
Medlemmar i ungdomsförbundet har reducerad medlemsavgift.
Också för 2021 gäller att medlemsavgiften är 200 kr.

Föreningens juridiska beteckning
Föreningen erhöll den 4 juli 1975 organisationsnummer, 816400-
3181.

Liberalerna Danderyd är därmed juridiskt registrerad som ”ideell
organisation inom politiksfären”.

Skatteverket bekräftar varje år organisationsnumret genom att
kräva in uppgifter om föreningens ekonomi vilket ombesörjs av
styrelsens kassör. Om politik bryr sig inte ämbetsverket.

Enligt besked från Skatteverket i slutet av 2020 uppgick den
debiterade skatten för föreningen under 2019 till noll kronor, samma
belopp som 1975-2018.

Årsmötet 2020 och ordförandeval
Vid Liberalernas årsmöte 2020 medverkade partisekreterare Juno
Blom, riksdagsledamot från Norrköping. Årsmötet hölls i Banér-
salen, Djursholms slott,

Medlemmarna valde Gunnar Andrén till mötesordförande och
Margareta Sandell till mötessekreterare.

Vid årsmötet var ett 30-tal medlemmar på plats, en god närvaro-
siffra för en ideell förening som har att konkurrera om medlemmarnas
tid med andra aktiviteter.

 Till ordförande i föreningen efter Tommy Lindgren valdes
Fredrik Palmquist, i det civila sjöofficer.

  Den avgående och nyvalde ordföranden avtackades respektive
välkomnades med applåder.

Styrelseledamöter 2020
Valberedningen hade till styrelse jämte ordföranden föreslagit åtta
ledamöter utan ersättare.

Valberedningens sammankallande Ulla Löwenhielm anmälde att
valberedningen förutsatte att styrelsen skulle adjungera viktiga
kommunala förtroendevalda.

Årsmötet följde utan ändring valberedningens förslag.

Efter konstituering 24 mars fick styrelsen denna sammansättning:
 Ordförande: Fredrik Palmquist, Djursholm
 Vice ordförande: Elvy Svennerstål, Stocksund
 Sekreterare, kassör och arkivarie: Gunnar Andrén, Stocksund
 Ledamot: Isak Abramowicz, Djursholm
 Ledamot: Jan Backman, Danderyd
 Ledamot: Annika Linde, Danderyd
 Ledamot: Rolf Lundgren, Djursholm
 Ledamot: Fredrik Pallin, Enebyberg
 Ledamot: Ulrika Sunnanstaf, Danderyd

Gruppledaren i fullmäktige, från 1 januari 2019 Birgitta Lindgren,
Enebyberg, är enligt stadgarna automatiskt adjungerad till styrelsen.

Styrelsen har därtill adjungerat gruppledaren i kommunstyrelsem
Bengt Sylvan, Enebyberg, ordföranden i utbildningsnämnden
Monica Renstig, Danderyd, samt Ulla Löwenhielm, Djursholm, i
de tredubbla egenskaperna att vara av styrelsen utsedd klubb-
mästare, sammankallande i valberedningen och sammankallande i
nomineringskommittén.

LUF har under året inte varit företrätt i föreningens styrelse.

Styrelsevalet innebar att Ulrika Hektor, Enebyberg, Desirée Lind-
qvist, Djursholm, och Sophia Metelius, dito, av olika anledningar
men på egen begäran lämnade styrelsen.

Föreningens revisorer 2020
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag till revisorer:

Lars-Gunnar Wallin, Danderyd
Margareta Sandell, Danderyd

Som ersättare återvaldes:
Ulf Uebel, Danderyd
Ulla Löwenhielm, Djursholm.

Medlems- och styrelsemöten
Utöver årsmötet har ett medlemsmöte ägt rum, den 3 november, då
val till kommunala förtroendeposter under 2021-2022 ägde rum.

Styrelsemöten har annars ägt rum den 27 januari, 24 mars, 6 maj,
9 juni, 27 augusti, 20 oktober och 15 december.

Styrelsemötet den 20 oktober innefattade en diskussion om
Danderyds ekonomi 2021 och vilka krav Liberalerna Danderyd
genom sina företrädare i kommunstyrelsen skulle plädera för.

Anledningen till att det inte som tidigare år blev ett medlemsmöte,
var den pågående pandemin. Situationen komplicerades därtill av
att den digitala tekniken ännu inte möjliggjorde allmänt deltagande.
   Styrelsen beklagar omständigheterna men anser att företrädare
för alla nämnder givits möjlighet att komma med synpunkter på
föreningens förslag inför 2021 och att förfaringssättet, eftersom
mötet inte är stadgereglerat, var acceptabelt.

Förhoppningen är att 2021 återgå till tidigare ordning.

Inga anställda, inga arvoden
Liberalerna Danderyd har inte heller under 2020 haft någon
anställd.

Årsmötet 2020 fastställde styrelsearvodena till 0 kr.
Utgifterna för arvoden, löner och traktamenten summerar därför

också 2020 till 0 kr. Rik blir man inte av politiskt engagemang.



LUF-avdelningen i Norrort
År 2014 bildades en aktiv LUF-avdelning i Danderyd. Dess-
förinnan hade ingen fungerande FPU/LUF-avdelning funnits i
Danderyd sedan 1985.

Som ofta inträffar i LUF-sammanhang sker förändringar i ungas
boende, arbete och studier. Det får omedelbara konsekvenser för
verksamheten.

LUF Danderyd/Täby/Norrort är inget undantag. Snabba person-
förändringar inträffar,

Saga Bowallius, initiativtagare till och LUF-ordförande 2014,
under ett år också i Danderydsföreningens presidium, är numera
Täbybo och vice ordförande i Täby kommunfullmäktige.

Därefter inträdde Pontus Almqvist, Stocksund, numera bosatt i
Solna, som LUF:s adjungerade till styrelsen.

Från 2017 till början av 2019 var Walter Deltin, Danderyd,
adjungerad till styrelsen.

 Han efterträddes 21 maj 2019 av Melker Andersson, Danderyd,
ordförande i LUF Norrort men även ersättare i en nämnd. Melker
Andersson avsade sig dock under hösten 2019 detta uppdrag och
utträdde ur Liberalerna.

 Nuvarande kontaktperson för LUF Norrort är Edvin Mårtensson,
Täby.

Styrelsen för Liberalerna Danderyd noterar att LUF Norrort strävar
efter att engagera unga för demokratiska och betydelsefulla
samhällsfrågor, till gagn för det folkstyre som måste vinnas åter i
varje generation. Pandemin 2020 har självfallet också påverkat LUF:s
möjligheter att arrangera möten.

Föreningen ställer gärna föreningslokalen till LUF-avdelningens
förfogande.

Fullmäktigegruppen och nämndföreträdare
Birgitta Lindgren valdes den 17 december 2018 till fullmäktige-
gruppledare från 1 januari 2019.

Kommunalrådet sedan 2011 Bengt Sylvan kvarstår som grupp-
ledare i kommunstyrelsen.

Liberalernas kommunalt förtroendevalda i Danderyd 2020 och
beslut inför 2021-2022 framgår av översikt (bilaga 3).

Verksamheten inom kommunfullmäktigegruppen redovisas som
sed är vid årsmötet.

Danderyd skall ha en polisstation
Under en följd av år har Liberalerna Danderyd krävt att Danderyd
åter skall få egen polisstation.

   Årsmötet 2020 uttalade åter detta (se Danderydsliberalen 2020/
2, i årsmöteshandlingarna 2020 bilaga 5).

   Uttalandet tillställdes medierna samt rikspolischefen Anders
Thornberg.

Länsförbundet och förbundsmötesombud
Till föreningens ombud vid förbundets möten valde årsmötet 2020:

Ombud: Gunnar Andrén
Annika Linde
Birgitta Lindgren
Elvy Svennerstål
Lars-Gunnar Wallin

Som ersättare, att kallas i ordning vid förfall, valdes:
Fredik Pallin
Sarah Razavi
Monica Renstig
Margareta Sandell
Bengt Sylvan

Antal företrädare – ett per påbörjat 25-tal medlemmar – har varit:
2020: fem ombud 2019: sex ombud  2018: sex ombud  2017: fem
2016: fem ombud 2015: fem ombud  2014: sex ombud

Kommunalpolitiska rådet 2020 i Stockholms län
Som skett sedan 2012 beslutade årsmötet 2020 att överlåta till full-
mäktigegruppen att besluta om gruppens representation i kom-
munalpolitiska rådet i Stockholms län.

Gruppen har 2020 företrätts av kommunalrådet Bengt Sylvan.
Vid ett av rådets tre höstsammanträden medverkade Sophia

Metelius med en uppskattad översikt hur arbetet med januari-
avtalets genomförande bedrivs på uppdrag av liberala riksdags-
gruppen.

Kontakt med samverkande organisationer
Årsmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att vid behov utse

företrädare i samverkande organisationer.
Beslutet gäller Liberala Kvinnor, Liberala Ungdomsförbundet,

Liberala Seniorer och Liberal Mångfald och/eller andra samverkande
liberala nätverk eller organisationer.

Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan åvilar numera
Länsförbundet, en av Vuxenskolans grundorganisationer inom
verksamhetsområdet.

Ulf Uebel, Lilian Grassman och Birgitta Lindgren har varit
ordförande i Vuxenskolan i Stockholmsregionen. Bildning och
utbildning är viktiga uppgifter för ett liberalt parti.

Valberedning och nomineringskommitté 2020
Valberedningen, för val inom föreningen (stadgarna § 5), och
nomineringskommittén (§ 6), för att förbereda val av föreningens
kommunala företrädare, förslås enligt stadgarna av årsmötes-
presidiet. De väljs separat men består i Danderyd sedan länge av
samma valda.

Vid årsmötet föreslog presidiet följande;
   Ulla Löwenhielm (sammankallande)
   Jan Backman
   Torun Hegardt
   Sophia Metelius
   Tommy Lindgren

Årsmötet följde presidiets föslag.

Inget landsmöte 2020, inget riksmöte 2020
Något landsmöte ägde inte rum under 2020,

Vid det partiråd som ordnades digitalt den 18 oktober saknade
Liberalerna Danderyd företrädare.

Det Liberala riksmötet blev inställt. Föreningen skulle – ett ord-
förandebeslut - ha företrätts av Sarah Razavi och Fredrik Pallin,

Vid partiledarvalet i Stockholm 28 juni 2019 företräddes föreningen
av Monica Renstig, vald vid länsförbundets årsmöte 23 mars 2019
som ombud från Stockholms län.

Också vid det ordinarie landsmötet den 15-17 november 2019 i
Västerås företräddes föreningen också av Monica Renstig.

Landsmötessuppleant - utan att få tjänstgöra – var från 23 mars
2019 Birgitta Lindgren, från 5 september 2020 Annika Linde.

Vid landsmötet 2019 omvaldes Gunnar Andrén den 17 november
som ordförande i partiets granskningsutskott, sju ledamöter stort.

   Gunnar Andrén valdes första gången till detta uppdrag 2015.
Mandatet utgår vid landsmötet i november 2021.

Danderydsliberalen
Föreningens medlemsorgan sedan 1992, Danderydsliberalen, kom
under 2020 – tjugonionde årgången – ut med två nummer.

Frågan är om detta är tillräckligt, särskilt vad gäller information
om vad som försiggår i Danderyd och som har svårt att nå ut till
icke-förtroendevalda liberala medlemmar.

Styrelsen beslutade våren 2017 att Danderydsliberalens utgivning
skulle förändras, i huvudsak från postdistribuerad papperstidning



till e-postdistribuerad digitaltidning. Fördelen skulle vara snabbhet
och kostnadseffektivitet.

Styrelsen får under 2021 fortsatt överväga vad som skall ske med
den postala distributionen. Olika meningar finns om dess värde.

Ansvarig utgivare 2020 var först föreningens ordförande Tommy
Lindgren, därefter nyvalde ordföranden Fredrik Palmquist.

Redaktör sedan starten 1992 är Gunnar Andrén.
För den digitala versionens redigering och distribution har Jan

Backman svarat.
Tidningens samtliga nummer sedan 1992 finns samlade i

föreningslokalen.

Under det turbulenta 2020 har ingen extern utgåva av Danderyds-
liberalen givits ut.

Liberalernas i Danderyd Hemsida
Möten, inklusive styrelse- och öppna fullmäktigegruppmöten, skall
– enligt stadgarna - i mån av möjlighet tillkännages på hemsidan, e-
adress www.danderyd.liberalerna.se.

Föreningens styrelse kan emellertid konstatera att problemen
med hemsidan kvarstår trots försök att förbättra aktualitet och
tillgänglighet. Viss aktualitetsförbättring har inträffat under 2020,
dock inte i tillräcklig omfattning för att göra hemsidan intressant.

Särskilt problemen med kalendariet kvarstår
Huvudansvarig är som tidigare Gunnar Andrén.

Bristen på överskådlighet och även relevans är påtaglig. Mindre
tekniska förbättringar skedde från riksorganisationen under 2020.

Ett kvarstående problem är dock att partiets riksorganisation
framför allt har väljarinformation på riksnivå som mål medan läns-
förbund i allmänhet och kommunföreningar i synnerhet är koncen-
trerade på information om lokala frågor, egna initiativ, föreningens
verksamhet och företrädare.

Denna svårlösliga motsättning, som tenderar att skapa mer för-
virring än klarhet, kvarstår.

Den är svårt för en lokalförening att påverka.
Åtskilliga lokala föreningar, även i medlemsstarka Stockholms

län, har valt att skapa egna hemsidor. Danderydsföreningen har
lojalt arbetat med riksorganisationens koncept men förstår att andra
föreningar väljer att presentera egna, lokalt anpassade hemsidor.

Liberalerna Danderyd på facebook
Liberalerna Danderyd är aktivt på Facebook,

dels en öppen adress, www.facebook.com/liberalernadanderyd,
dels en hemsida med inloggningskrav för information riktad till

förtroendevalda.
Huvudansvarig har varit Peter Dörlich med bland annat bistånd

från Elvy Svennerstål.
Åtskilligt material från riksdagskansliet utnyttjas för att skapa

nyhetskänsla.

Liberalernas adventskalender på facebook
Under adventstiden 2020 genomfördes en daglig serie av infor-
mationer av Julkalenderkaraktär, under teknisk och planerings-
ledning av Peter Dörlich.

Tjugofyra inslag med ljud och rörliga bilder producerades.
Medverkande var framför allt Birgitta Lindgren, Bengt Sylvan,

Elvy Svennerstål, Monica Renstig, Rolf Lundgren, Annika Linde
och Maarit Nordmark.

Styrelsen, som av tidsskäl inte kunnat utvärdera Liberalernas
Adventskalender, godkände 20 oktober det av Peter Dörlich initier-
ade projektet som sågs som en intressant möjlighet att nå större
spridning av Liberalernas politik i Danderyd.

Den välgjorda adventskalendern gjorde att facebooksidan fick
fler dagliga besökare än tidigare.

Effekten av Facebooksatsningen, som tar tid och energi för de
som åtar sig att hålla sidan aktuell, är oviss. Under senhösten
genomfördes viss annonsering på Facebook för att stötta projekt
som Peter Döhrlich tagit initiativ till.

Internt har Liberal PUB under ledning av Peter Dörlich lanserats
med ett antal intresserade medlemmar inom föreningen som
diskuterar politik och organisation, Inledare har bl.a. varit Gunnar
Andrén, Sophia Metelius och Jan Backman.

  (I början av 2021 har också en annan digital idé sett dagens ljus,
Liberalt Forum där en särskilt inbjuden gäst samtalar en halvtimme
med Peter Dörlich som programledare.

Först ut var regionledamoten Annika Linde (24 januari 2021).

Föreningslokalen har fortsatt möjlighet att nyttja internetuppkopp-
lingen vid styrelse- och andra möten, men pandemin har gjort att
endast styrelsemötet 27 januari under 2020 kunde hållas i lokalen.

Översiktsplanegruppen
Den arbetsgrupp för att skapa intresse och kunskap kring
Danderyds framtida utveckling – tillsatt av styrelsen 2018 med
Isak Abramowicz, Fredrik Pallin och Monica Renstig som
engagerade medlemmar – fortsatte arbetet under hela 2020 genom
att

dels samla in ytterligare fakta,
dels genom kontakter med kommunala tjänstemän i Danderyd,
Därtill arrangerades en välbesökt informations- och debattkväll i

Danderyds gymnasium den 5 oktober.
Då deltog WSP-chefen i Stockholm Fredrik Bergström, tidigare

stadsbyggnadsdirektören och borgarrådet i Stockholm Ulrika
Francke samt framtidsforskaren inom trafik Per Hallerby.

Många nya frågor kom upp vid gymnasiemötet liksom infalls-
vinklar på genomfartstäta men bostadsfattiga Danderyd.

Länsförbundet 2020
Kommunalrådet i Sollentuna, tillika ledamot av partistyrelsen,
Anna-Lena Johansson, som 2017 valdes till förbundsordförande
efter regionrådet Anna Starbrink, omvaldes vid det försenade
förbundsårsmötet 5 september 2020.

Ny förste vice ordförande efter EU-parlamentarikern Karin
Karlsbro, Stockholm, blev riksdagsledamoten Joar Forssell, Solna,
och ny andra vice ordförande efter avgångna borgarrådet Lotta
Edholm, Stockholm, nya skolborgarrådet Isabell Smedberg
Palmqvist, Bromma.

Vid länsförbundets årsmöte kunde Danderydsföreningen glädjas
åt att Fredrik Palmquist blev återvald som ersättare i förbundss-
tyrelsen trots att flera utmaningar förekom.

Förteckning över valen 5 september 20202 medföljer (bilaga 4).

Föreningens ekonomi 2020
Föreningens ekonomi vid utgången av 2020 framgår av redogörelse
som även innefattar årsmötets beslut 2021 om disposition av 2020
års överskott (återfinns i Danderydsliberalen 2021/1, bilaga 3 och
bilaga 4)

Styrelsen beslutade vid mötet 24 mars att antaga bestämmelser
för hur den ekonomiska förvaltningen skall skötas.

Bestämmelserna innefattar bl.a. ett totalt låneförbud för ord-
föranden och kassören, föreningens firmatecknare.

Styrelsen har sedan 2019 en placeringskommitté som dock inte
hittat något meningsfullt sätt att placera pengarna då risken måste
vara noll. I placeringskommittén ingår Gunnar Andrén, Fredrik
Pallin och Fredrik Palmquist (31 december 2020).



I slutet av oktober 2020 initierades genom ett upprop (Danderyds-
liberalen 2020/2, insamlingsbilaga) en insamling till Valfond 2020,
undertecknat av  föreningens ordförande Fredrik Palmquist, vice
ordförande Elvy Svennerstål och kassör Gunnar Andrén.
  Insamlingen, av crowdfundingmodell, mötte gott gensvar och
inringade över 23.000 kr, pengar som styrelsen föreslår direkt
överförs till Valfond 2022.

Av integritetsskäl – man skall kunna vara anonym stödjare av
Liberalerna Danderyd – äger endast presidiet, kassören och
revisorerna kännedom om bidragsgivarnas identitet.

2017 skaffade Liberalerna Danderyd swishkonto, att enkelt
nyttjas av varje donator.

  Kontot är 1230631622, knutet till föreningens konto i SEB AB
(publ).

  Föreningens plusgirokonto är sedan många år 13 17 05-6.

Revisionsberättelsen 2020
Revisionsberättelsen för 2020 kommer att föreligga vid årsmötet
25 februari 2021.

Föreningens budget inför 2021
Hur föreningens intäkter skall användas 2021 för att möjliggöra
fondering inför valet den 11 september 2022, framgår av styrelsens
förslag (ingår i Danderydsliberalen 2021/1, bilaga 5 som inför
årsmötet den 25 februari tillställts alla medlemmar).

Antalet medlemmar i föreningen
Den 31 december 2020 var medlemsantalet i Liberalerna Danderyd
119. Medlemsantalet under senare år:

2020: 119 2019: 127 2018: 138 2017: 139 2016: 120
2015: 108 2014: 115 2013: 128 2012: 124 2011: 123
2010: 130 2009: 129 2008: 126 2007: 125 2006: 128
2005: 126 2004: 131

Ernst Klein avliden
Den 30 juli 2020 avled journalisten, chefredaktören, politiske
redaktören, utrikeskorrespondenten, debattören, kolumnisten och
författaren Ernst Klein  (1937-2020).

Ernst Klein, som 1955 valdes till ord-
förande i Seco, Sveriges Elevers Cen-
tralorganisation, blev ordförande i
Sveriges Liberala studentförbund, för-
bundssekreterare och vice ordförande
i FPU, innan han 1962 knöts till  Ex-
pressen (lib).

Där var  han politisk redaktör, ut-
rikesredaktör, USA-korrespondent och
utrikeschef innan han 1999 utsågs till
chefredaktör för Östgöta Correspon-
denten i Linköping  (Corren).

Ernst Klein var även några år ord-
förande i Svensk Presshistorisk förening.

Ernst Klein valdes 1966 som 29-åring in som fp-ledamot i Djurs-
holms stadsfullmäktige (som den mandatperioden innefattade även
Stocksunds köping, 1967-1970) som han dock lämnade inför 1971
års val - för att åter ta plats i Danderyds kommunfullmäktige 2002-
2014.

Ernst Klein var som ledamot i Byggnadsnämnden i Danderyd
varsam men stark förespråkare för miljövänlig förnyelse av kom-
munen och tillhörde de liberaler som 1970 räddade Djursholms
vattentorn från den rivning som dåvaranade kommunstyrelsen (då:
drätselkammaren) hade föreslagit att stadsfullmäkige skulle beslut
om.

Han utvecklade också ett stort matlagningsintresse och -kunnade
med smör och svamp som smaksättande favoritingredienser.

Men oavsett var har var stationerad i runt om världen var han
hemma i Stocksund.

Slutord från styrelsen -
och med utblick mot 2022

År 2020 var i nästan alla avseende ett prövningarnas år, inte bara
för liberaler utan för alla medborgare.

Kritiken mot både Liberalerna och andra partier grundas ofta i ett
missnöje som inte åtföljs av genomförbara alternativ.

När som Liberalerna Danderyd sätter Sveriges, regionens och
Danderyds invånares bästa för ögonen, blir kritiken mot arbetssätt
och beslut föga övertygande.

Tron att Liberalerna är ett stödparti är fel, däremot behövs mycket
stöd för liberal politik och liberala förslag,

Styrelsen för Liberalerna Danderyd vill tacka medlemmar och
sympatisörer för stöd och synpunkter på Liberalernas Danderyd
politik under 2020.

Det stöd som partiet fick i kommunalvalet i Danderyd 2018
förvaltas av styrelsen och fullmäktigegruppen efter bästa förmåga,
med boendes i Danderyd bästa som rättesnöre.

Alla förväntningar kan inte uppfyllas. Men det är styrelsens
ambition att sakligt sätta medborgarnas intressen och förväntningar
framför partipolitisk taktik. Detta tänkesätt innebär att liberaler inte
sällan intar ståndpunkter som inte applåderas av särintressen.

Men liberal frihetspolitik bygger på strävan att möjliggöra för
den enskilde att förverkliga sin och sina närståendes drömmar utan
att inskränka andras lika rätt.

Den som behöver hjälp och stöd, skall inte lämnas ensam eller
övergiven. Det är social liberalism i verkligheten.

På denna grund verkar Liberalerna Danderyd alla dagar och i alla
frågor.

Danderyd den 25 januari 2021

Fredrik Palmquist Elvy Svennerstål Gunnar Andrén
Ordförande vice ordförande styrelsens kassör

Isak Abramowicz Jan Backman Annika Linde
Ledamot Ledamot Ledamot

Rolf Lundgren Fredrik Pallin Ulrica Sunnanstaf
Ledamot Ledamot Ledamot
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