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  1. Styrelse

Interimsstyrelse utsedd vid möte 14 feb 2018
Bengt-Göran Bengtner, ordförande
Peter Sörensen, presstalesperson
Victoria Mårtensson 
Kathrin Mörtel 
Mahmood Alhaithami 
Christian Mörtel 
Samt:
Karin Vangstad och Bo Landin, valberedningskonsulter

Styrelse enligt årsmötesprotoll 28 mars 2018
Anders Holmberg, ordförande
Christian Mörtel, ledamot
Pia Särnehed, ledamot
Madeleine Weinholm, ledamot
Victoria Mårtensson, suppleant
C Magnus Berglund, suppleant
Kathrin Mörtel, suppleant

Enligt protokoll från konstituerande möte 29 mars 2018:

Styrelselista no 1
• Anders Holmberg, ordförande, ledamot 2019
• Pia Särnehed, vice ordförande, ledamot 2020
• Christian Mörtel, kassör, ledamot 2020
• Victoria Mårtensson, sekreterare, suppleant 2019
• Madeleine Weinholm, ledamot 2019
• C Magnus Berglund, suppleant 2019
• Kathrin Mörtel, suppleant 2020

Enligt styrelsemöte protokoll 5 april 2018
Carin Rosenberg utses till revisor. Christian Mörtel och Pia Särnehed utses att hantera löpande  
bankärenden. Peter Sörensen utses till politisk talesperson, adjungerad i styrelsen.

Extra årsmöte, protokoll 14 juli 2018
Inval av nya styrelseledamöter efter att Anders Holmberg, Victoria Mårtensson, Madeleine Weinholm, 
Christian Mörtel och Kathrin Mörtel valt att lämna styrelsen samt mötet valt att utöka styrelsen från 
fyra till sju ordinarie ledamöter. Inval av nya valberedare efter att Karin Vangstad och Bo Landin valt 
att lämna sina uppdrag.

Som nya ledamöter invaldes:
Anders Halvarsson, ordförande, ledamot 2019
Torsten Jarnstam, ledamot 2020
Sofia Mörtel, ledamot 2020
Gudridur Olafsdottir, ledamot 2019
Jörgen Lenz, ledamot 2019
Irene Englund, suppleant 2019
Lizz Åden, suppleant 2020
Till ny ordinarie ledamot i valberedningen väljs Kenneth Jansson.

Konstituerande styrelsemöte 14 juli 2018
Anders Halvarsson, ordförande
Pia Särnehed, vice ordförande och sekreterare
C Magnus Berglund, kassör
C Magnus Berglund, Pia Särnehed och Anders Halvarsson utses att hantera löpande bankärenden.
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Styrelselista no 2
• Anders Halvarsson, ordförande, ledamot 2019
• Pia Särnehed, vice ordförande och sekreterare, ledamot 2020
• C Magnus Berglund, kassör, ledamot 2019
• Torsten Jarnstam, ledamot 2020
• Sofia Mörtel, ledamot 2020
• Gudridur Olafsdottir, ledamot 2019
• Jörgen Lenz, ledamot 2019
• Irene Englund, suppleant 2019
• Lizz Åden, suppleant 2019

Styrelsemöte 17 sept 2018
Jörgen Lenz och Torsten Jarnstam lämnar styrelsen. Irene Englund och Lizz Åden inträder därför  
som ordinarie ledamöter, Englund ersätter Jarnstam och Åden ersätter Lenz.

Styrelselista no 3
• Anders Halvarsson, ordförande, ledamot 2019
• Pia Särnehed, vice ordförande och sekreterare, ledamot 2020
• C Magnus Berglund, kassör, ledamot 2019
• Irene Englund, ledamot 2019
• Sofia Mörtel, ledamot 2020
• Gudridur Olafsdottir, ledamot 2019
• Lizz Åden, ledamot 2019

Styrelsemöte 4 oktober 2018
Göran Johansson inväljs som ny suppleant i styrelsen

Styrelselista no 4
• Anders Halvarsson, ordförande, ledamot 2019
• Pia Särnehed, vice ordförande och sekreterare, ledamot 2020
• C Magnus Berglund, kassör, ledamot 2019
• Irene Englund, ledamot 2019
• Sofia Mörtel, ledamot 2020
• Gudrudur Olafsdottir, ledamot 2019
• Lizz Åden, ledamot 2019
• Göran Johansson, suppleant 2019

Styrelsemöte 8 nov 2018
Sofia Mörtel lämnar styrelsen. Göran Johansson inträder som ordinarie ledamot i hennes plats.  
Peter Sörensen inväljs som ny suppleant.

Styrelselista no 5
• Anders Halvarsson, ordförande, ledamot 2019
• Pia Särnehed, vice ordförande och sekreterare, ledamot 2020
• C Magnus Berglund, kassör, ledamot 2019
• Irene Englund, ledamot 2019
• Göran Johansson, ledamot 2019
• Gudrudur Olafsdottir, ledamot 2019
• Lizz Åden, ledamot 2019
• Peter Sörensen, suppleant 2019

Styrelsemöte 5 dec 2018
Anders Halvarsson, Pia Särnehed och C Magnus Berglund beviljas på egen begäran avgång ur sty-
relsen. Peter Sörensen inträder som ordinarie ledamot efter Pia Särnehed. Jeanette Chiron och Maj 
Hellberg väljs som nya suppleanter. Gudridur Olafsdottir utses till vice ordförande. Beslut om kassörs-
rollen bordläggs till kommande möte då Berglund ska avlämna ekonomisk rapport, bankuppgifter, 
medlemsregister mm. Föreningen står därmed, tills beslut om detta fattats, utan utsedda ansvariga att 
hantera bankärenden.
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Styrelselista no 6
• Peter Sörensen, ledamot 2019
• Irene Englund, ledamot 2019
• Göran Johansson, ledamot 2019
• Gudridur Olafsdottir, vice ordförande, ledamot 2019
• Lizz Åden, ledamot 2019
• Maj Hellberg, suppleant 2019 
• Jeanette Chiron, suppleant 2019

Styrelsemöte 7 dec 2018
Maj Hellberg inträder som ordinarie ledamot efter Anders Halvarsson och utses till sekreterare.

Styrelselista no 7
• Maj Hellberg, sekreterare, ledamot 2019
• Peter Sörensen, ledamot 2019
• Irene Englund, ledamot 2019
• Göran Johansson, ledamot 2019
• Gudridur Olafsdottir, vice ordförande, ledamot 2019
• Lizz Åden, ledamot 2019
• Jeanette Chiron, suppleant 2019

  2. Revisorer

Ansvarig revisor har varit Carin Rosenberg, utsedd enligt protokoll 5 april 2018.

  3. Övriga positioner

Valberedning
På årsmötet den 28 mars utsågs Leif Hultman och Karin Vangstad till ordinarie valberedare. Och Bo 
Landin utsågs till suppleant. Efter att Landin och Vangstad valt att lämna sina uppdrag utsågs Kenneth 
Jansson den 14 juli till ny ordinarie ledamot i valberedningen.

Talespersoner internt, styrelsen
Anders Holmberg och Pia Särnehed utsågs vid styrelsemötet den 5 april till talespersoner för styrelsen. 
Efter Holmbergs avgång utsågs Anders Halvarsson och Pia Särnehed vid konstituerande styrelsemöte 
den 14 juli, efter föreningens extra årsmöte, till talespersoner för styrelsen.

Talespersoner externt, politik
Vid styrelsemötet 5 april utsågs Peter Sörensen till politisk talesperson. Förtroendet förnyas vid det 
konstituerande styrelsemötet 14 juli, efter föreningens extra årsmöte. 

Dataskyddsombud
Vid konstituerande styrelsemöte den 14 juli utsågs Anders Lindhe till dataskyddsombud i enlighet 
med de nya GDPR-reglerna.

Kommunfullmäktige
Karlstadpartiet fick vid valet den 9 sep tre mandat, dvs tre stolar, i kommunfullmäktige. Detta innebar 
att Peter Sörensen, Sofia Mörtel och Göran Svensson blev nya medlemmar av fullmäktige. Och Eva-
Britt Johansson och Magnus Johansson ersättare. Den 7 nov meddelade Mörtel och Svensson att de 
lämnar partiet för att bli politiska vildar. Kvar som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige är därefter 
Peter Sörensen. Vid styrelsemöte den 8 nov utsågs Peter Sörensen, förstanamn på listan till kommu-
nalvalet, till gruppledare för kommunfullmäktigegruppen.
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Kandidatlista till Kommunfullmäktigeval

Lista no 1 enligt val på styrelsemöte den 5 april:
• Peter Sörensen, civilekonom
• Sofia Mörtel, entreprenör
• Göran Svensson, turismutvecklare
• Eva-Britt Johansson, anhörigstödjare
• Magnus Johansson, geolog
• Anna-Karin (Anki) Hörnlund, ombudsman
• C Magnus Berglund, datascientist
• Gudridur Olafsdottir, livsentreprenör
• Pia Särnehed, civilekonom
• Sebastian Gustafsson, läkarstuderande
• Victoria Mårtensson, hemmamamma
• Anders Halvarsson, konsult
• Madeleine Weinholm, kemiingenjör
• Robert Klinggård, säljare
• Pär Eklund, sjuksköterskestuderande

Lista no 2, den slutliga, enligt styrelsemötet den 8 augusti: 
• Peter Sörensen, civilekonom
• Sofia Mörtel, entreprenör
• Göran Svensson, turismutvecklare
• Eva-Britt Johansson, anhörigstödjare
• Magnus Johansson, geolog
• Anki Hörnlund, ombudsman
• C Magnus Berglund, Data Scientist
• Gudridur Olafsdottir, hälsoterapeut
• Anders Halvarsson, konsult
• Caroline Åkerstedt, undersköterska
• Pär Eklund, sjuksköterskestudent
• Pia Särnehed, civilekonom
• David Hultberg, väktare
• Maj Hellberg, forskare
• Johan Olsson, handläggare
• Sussie Mellqvist, hjälpmedelsambassadör
• Göran Johansson, servicetekniker
• Irene Englund, undersköterska
• Holger Bergqvist, konsult

Förhandlingsgrupp efter valet
Efter valet den 9 sep vidtog en lång period av förhandlingar mellan partierna för att forma en styrande 
majoritet. På styrelsemötet den 17 sep utsågs en grupp bestående av Anders Halvarsson, C Magnus 
Berglund, Sofia Mörtel och Göran Svensson att leda Karlstadpartiets förhandlingsarbete. Till samman-
kallande och tales-/kontaktperson för gruppen utsågs Anders Halvarsson.

  4. Lokaler

Under det första verksamhetsåret har Karlstadpartiet inte hyrt någon egen permanent lokal utan istäl-
let huserat möten i medlemmarnas företagskontor, hem eller bostadsrättslokaler, samt i för enskilda 
större möten tillfälligt hyrda lokaler. Så hölls t ex mötena med interimsstyrelsen i lunchrummet hos 
Karlstad Hudklinik som drivs av Kathrin och Christian Mörtel och de inledande styrelsemötena hos 
JMEX AB som drivs av Anders Holmberg. Ett flertal arbetsmöten hölls också i konferensrummet på 
Skutbergets Motionscentral. Hit återvände vi gärna och ofta när vi behövde kalibrera våra kompasser 
och hitta ny kraft. 
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Huvudsaklig hemvist för möten och sammankomster och något av vårt “hem” under lejonparten av 
vårt första verksamhetsår blev emellertid källaren på Långgatan 35, tillika möteslokaler för den bo-
stadsrättsförening där Göran och Eva-Britt Johansson bor. En del av Karlstadpartiet kommer sannolikt 
för alltid att sitta kvar i dessa väggar.

  5. Medlemmar

Karlstadpartiet Livskvalitet hade vid årsskiftet 197 medlemmar.

  6. Inre verksamhet

Interimsstyrelse
Interimsstyrelsen höll från bildandet den 14 februari fram till årsmötet den 28 mars ett antal möten 
för att förbereda årsmötet och bildandet av Karlstadpartiet Livskvalitet.

Styrelsemöten
Karlstadpartiets styrelse har under verksamhetsåret genomfört tretton protokollförda möten. 

Rådsmöten
Under året har vi hållit ett antal rådsmöten där styrelsen och valberedningen plus alla fullmäktigelis-
tans övriga medlemmar deltagit.

Arbetsgruppsmöten
Vid sidan om styrelse- och rådsgruppsmöten har under detta första synnerligen händelserika verk-
samhetsår hållits en stor, stor mängd arbetsmöten i olika grupperingar. Dels sådana som handlat om 
mer styrelserelaterade frågor som organisation, intern kommunikation och it-lösningar. Dels sådana 
av mer politisk karaktär som handlat t ex om utformningen och framtagning av partiets valplattform, 
kampanjplanering, strategiska vägval och mediakommunikation. Och sist men inte minst sådana 
kopplade till organisationen kring själva valdagen.

Särskilt bör nämnas dels de grupper och personer som på olika sätt bidrog till och arbetade med att 
formulera partiets valplattform och ta fram underlag till vår valfolder. Med allt från vår huvudfrå-
ga Skutberget till frågor rörande stadsplanering, miljö och hållbarhet, vård- och omsorg, barn- och 
utbildning samt medborgardialog, transparens och hållbar förvaltning. Dels de grupper som arbetade 
med utdelning av kampanjmaterial i brevlådor och på gator och torg, samt de som på ett synnerligen 
förtjänstfullt sätt höll i den omfattande organisationen av all planering kring själva valdagen.

Medlemsmöten
Karlstadpartiet har under året genomfört sex möten till vilka samtliga medlemmar bjudits in. Dels 
medlemsmötet på Nöjesfabriken inför årsmötet. Dels medlemsmötet på Stadshotellet med Bo Landin 
som gästtalare. Dels medlemsmötet efter det extra årsmötet och inför valet på Nöjesfabriken. Sedan 
valupptakten ute på Skutberget. Och medlemsmötet efter valet på Banjogatan. Och så till sist det möte 
som fick markera slutpunkten på vårt första verksamhetsår, glöggminglet på Klaraborgs Herrgård.

  7. Yttre verksamhet

Marknadsföring via sociala medier
Med en högst begränsad partikassa så föll sig valet att fokusera Karlstadpartiets marknadsföringsakti-
viteter primärt till sociala medier ganska naturligt. I en serie av inlägg, både i skriven form och i form 
av filmer, lanserade vi vårt budskap. Bland annat via Facebooks betalda annonsupplägg.

2/12 2017 Karlstad demonstrerar
Den 2 december 2017 fylldes Karlstads gator av ett stort demonstrationståg mot en placering av en 
Muminpark i Karlstad. Över 1000 personer mötte upp i den största demonstrationen i mannaminne i 
en lokalpolitisk fråga. Det var också här, i Bo Landins förinspelade och inspirerande tal på Stora torget 
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i Karlstad, som idén om bildandet av ett nytt politiskt parti för första gången fördes fram i ett större 
publikt sammanhang. Tanken hade dock under ett antal månader redan stötts och blötts i mängder av 
samtal i olika sammanhang. 

14/2 Bildar en interimsstyrelse
Den 14 februari, på alla hjärtans dag, togs det första steget för att bilda Karlstadpartiet Livskvalitet, när 
en interimsstyrelse bildades och stadgar föreslogs. Ett femtiotal intresserade mötte upp.

11/3 Första medlemsmötet
Karlstadpartiets första medlemsmöte ägde rum på Nöjesfabriken den 11 mars. Under mötet genom-
fördes bland annat en politisk workshop som blev startskottet på arbetet med partiprogrammet.

28/3 Årsmöte/Medlemsstämma
Den 28 mars hölls årsmöte på Nöjesfabriken och Karlstadpartiet Livskvalitet var nu officiellt bildat. 
Med en ny styrelse och nya stadgar.

3/5 Medlemsmöte på Stadshotellet
Den 3 maj hölls Karlstadpartiets första medlemsmöte efter att partiet officiellt bildats. Mötet ägde rum 
på Stadshotellet i Karlstad, och föregicks av ett anförande av Bo Landin. Dagen till ära bar delar av 
styrelsen t-shirts med siffrorna 48 på. Anspelande på den nyligen publicerade Novus-undersökning 
som visat att 48% av Karlstadborna är emot idén till en Muminpark på Skutberget.

11/6 59°N Presentation på Skutberget
För att tydliggöra vilken alternativ utveckling av Skutbergsområdet vi i Karlstadpartiet skulle kunna 
tänka oss tog vi fram en egen vision, kallad 59°N, som vi släppte på hemsidan den 11 juni och som 
vi presenterade på en presskonferens på Skutberget den 12 juni. Mediauppslutningen var god och vi 
minns särskilt hur den kvinnliga reportern från SVT gjorde ett sällsynt kreativt inslag. Ett inslag som 
vi själva grep tillfället att använda i en webkampanj, och som fick ett oerhört genomslag. Efter bara 
någon dag hörde dock SVT av sig och förbjöd oss att använda inslaget.

21/6 Mediainsats om avhoppen
Kring midsommar resulterar en period av stora interna stridigheter i ett stort avhopp från styrelsen 
där bl a ordförande Anders Holmberg avgår. Vi väljer då att agera proaktivt och en mediadelegation 
bestående av Peter Sörensen, Pia Särnehed och C Magnus Berglund åker runt till NWT, VF, SVT och 
SR under en lång och hektisk mediakväll.

24/6 Valplattform – Anno 2018 
Den 24 juni förtydligade Karlstadpartiet sin politiska ståndpunkt i skriften ”Anno 2018 - en bergfast 
längtan efter en annan politisk värdegrund och färdriktning”. Anno 2018 distribuerades via mail till 
medlemmar och via pressmeddelande till media samt publicerades på partiets hemsida. Media, som 
varit mycket flitiga att påpeka avsaknaden av besked i frågan, visade dock mycket svalt intresse för 
innehållet.

14/7 Extra årsmöte på Banjogatan
Vid ett extra årsmöte som ägde rum den 14 juli i en gemensamhetslokal på Banjogatan på Kro-
noparken hölls ett extra årsmöte där val av en ny styrelse förrättades. Mötet föregicks av intensiva 
planeringskvällar och kunde tack vare de skickliga mötesledarna Torsten Jarnstam, Jörgen Lenz och 
Leif Hultman genomföras i god demokratisk ordning. En ny, större och starkare, styrelse ledd av nye 
ordföranden Anders Halvarsson var nu på plats.

1/8 Medlemsmöte inför valet
Den 1 augusti hölls ännu ett medlemsmöte på Nöjesfabriken under ledning av nye styrelseordföran-
den Anders Halvarsson. Nu började det bli allvar och valdagen närmade sig med stormsteg.

1/8 Första kampanjmaterialet klart
Den 1 augusti leveras vårt första kampanjmaterial. Dels en minipresentation i visitikortsformat med 
vårt politiska fokus, baserat på Anno 2018. Dels 10.000 ex av ett vykort med fokus på Skutbergsfrågan 
och texten ”Öppet för alla? Eller inhägnat och avgiftsbelagt?”. Kampanjen kunde börja på allvar.
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18/8 Valupptakt Skutberget
Den 18 augusti bjöd vi till officiell valupptakt ute på Skutberget. Vi anordnade aktiviteter som t ex 
tipspromenad, staketvandring (längs det planerade Muminområdet), yoga med Lena Järpsten, kropps-
balansering med Gudridur Olafsdottir samt halfbikecykling med Halfebikeambassadören Anders 
Lindhe. Peter Sörensen höll ett tal från klippan framför motionscentralen. Uppslutningen och stäm-
ningen var hög det kylslagna vädret till trots.

19/8 Politikerdag på Stockfallet
Den 19 augusti deltog Karlstadpartiet på en politikerdag på Stockfallet i Karlstad, där vi informerade 
om partiet och där Peter Sörensen höll ett föredrag från scenen samt svarade på åhörarnas frågor.

21/8 Broschyren och t-shirtarna klara 
Den 21 augusti låg äntligen vår kampanjbroschyr klar. 10.000 exemplar som finansierats tack vare en 
privat sponsor. Samtidigt tryckte vi upp oranga partitröjor med loggan på bröstet. Nu kunde kam-
panjen börja på allvar. I vårt kampanjkontor på Långgatan fylldes broschyrerna med hjälp av flinka 
händer med vykort och valsedlar. Och distribuerades sedan via flitiga partiarbetare i tusentals brevlå-
dor över hela kommunen. Och med broschyren i hand och iklädda våra nya oranga partitröjor tog vi 
Karlstads gator och torg i besittning i en mäktig slutspurt inför valdagen. 

1/9 Politikerdebatt Nobelgymnasiet
Den 1 september deltog vi på en partidebatt med fokus på Skutberget på Nobelgymnasiets aula i Karl-
stad, anordnad av föreningen Skutbergets Wenner. Merparten av partierna fanns representerade och 
Karlstadpartiet representerades av partiets politiske talesperson Peter Sörensen.

1/9 Pride 
Den 1 september deltog en delegation på ett drygt tiotal partimedlemmar med liv och lust i den mäk-
tiga Prideparaden i Karlstad. Merparten iklädda Karlstadpartiet-tröjor i de olika regnbågsfärgerna.

6/9 Partidebatt inför valet P4
Den 6 september deltog Karlstadpartiets talesperson Peter Sörensen tillsammans med övriga partiers 
talespersoner i en direktsänd debatt i P4 Värmland.

9/9 Kommunalval
Den 9 september ägde så kommunalvalet rum. Den rigoröst planerade dagen där samtliga vallokaler 
bemannas och övervakas av partifunktionärer förflyter helt utan problem.

9/9 Valvaka med nationell pressbevakning
På kvällen den 9 september höll Karlstadpartiet valvaka i Gillestugan på Kroppkärr i Karlstad. Medi-
abevakningen var massiv med såväl lokal som nationell media på plats. SVT bevakade partiet som en 
del i en nationell bevakning av småpartiernas frammarsch i landet. Valresultatet visade till slut på att 
vi lyckats ta oss in i fullmäktige, om än bara med fem procent av rösterna, eller tre mandat.

25/10 Medlemsmöte Banjogatan
Den 25 oktober hölls det första medlemsmötet efter valet, på Banjogatan på Kronoparken i Karlstad.

29/11 Presskonferens på Skutberget
Efter att partiets ordförande Anders Halvarsson och vice ordförande Pia Särnehed valt att lämna parti-
et bjöd Karlstadpartiet in till presskonferens på Skutberget i Karlstad. Pressuppbådet var massivt med 
flera kamerateam på plats som sände live.

14/12 Glöggmingel
Den 14 december bjöd vi in alla medlemmar till glöggmingel på Klaraborgs Herrgård i Karlstad.

15/12 Debattartikel om Skutberget
Den 6 december skickade vi ut en debattartikel till VF rubricerad “Vi tänker ta kampen för Skutberget 
– lita på det” och underskriven av 14 representanter för partiet. Artikeln, en replik på en debattartikel 
från det politiska styret från den 1 november, publicerades den 15 november. Inga tvivel skulle råda 
om att kampen skulle tas. Nu inifrån kommunfullmäktige.
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  8. Ekonomi

RESULTAT 20180101–20181231  

INTÄKTER kr 

Medlemsintäkter  35850
Bidrag/sponsring  5600

S:a  41450

KOSTNADER kr  

Kampanjkostnader  24279
Lokalhyror  6250
IT-kostnader  783,91
Bankkostnader  1496
Övriga kostnader  828

S:a  33636,91

RESULTAT kr  +7813,09

BALANSRÄKNING per 20181231  

TILLGÅNGAR kr 

Bank  30361,09 

SKULDER kr  

Levskulder  22548
Eget kapital  7813,09

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL kr  30361,09
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  9. Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Karlstadpartiet för 
räkenskapsåret 1 jan 2018 – 31 dec 2018. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av 
dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i 
strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed.

Vi tillstyrker att balans- och resultaträkning fastställs.

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlstad den 12 mars 2019

Carin Rosenberg   
Revisor
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  10. Slutord

När kommunledningen i februari 2017 presenterade sin idé att sälja ut centrala delar av kommunens 
friluftsområde sedan över sjuttio år för att låta ett finskt bolag förvandla det till en avgiftsbelagd och in-
hägnad finsk Muminpark, satte det formligen fyr på Karlstadborna. Folk blev rosenrasande på ett sätt och 
i en omfattning som nog aldrig tidigare skådats i vår kommun. 

Men trots högljudda protester med insändarsidor som dränktes av kritiska röster, bildandet av föreningen 
Skutbergets Wenner som snabbt blev en av stadens största, den största demonstrationen i mannaminne 
i en lokalpolitisk fråga med över 1000 demonstranter på stora torget och trots att en undersökning från 
Novus visade att över 60% av kommuninvånarna var emot idén, så vägrade de styrande politikerna att lyss-
na till kritiken. Då valde vi att ta oss an utmaningen att bara sex månader före valet starta ett nytt politiskt 
parti, för att försöka ta oss in i kommunfullmäktige. För att ta striden där. I politikernas eget vardagsrum.

Att det skulle bli en tuff match om vi skulle lyckas komma in i kommunfullmäktige, det var vi nog alla 
förberedda på. Föga anade vi dock vilka strapatser vi skulle få utstå redan på resan dit. Och hur vår poli-
tiska glöd, övertygelse och laganda vid ett flertal tillfällen skulle komma att provas till bristningsgränsen. 
Det blev en resa som närmast kan beskrivas som en tio månader lång och hisnande berg- och dalbanetur. 

Som alla nyfödda gräsrotsrörelser så brottades vi med organisatoriska barnsjukdomar och med interna 
meningsskiljaktigheter. Och tveklöst underskattade vi utmaningarna i att på så kort tid organisera den nya 
tvärpolitiska och ickehierariska folkrörelse, i huvudsak byggd på motståndet mot muminprojektet, som vi 
drömde om. Vi gjorde massor av misstag. Vi sprang i otakt, trampade varandra på tårna, snubblade, och 
föll. Inte bara en gång. Utan gång efter gång. Men på något mirakulöst sätt så reste vi oss alltid igen. 

Trots att vi flera gånger dömdes ut som kollapsade av media så borstade vi sanden från knäna och tog 
nya tag. Med fokus på vårt mål så fortsatte vi framåt. Och de sista veckorna före valet genomförde vi en 
fantastisk valkampanj. Vi kampanjade som om vi aldrig gjort något annat. Och i valet i september så tog 
vi oss, motgångarna till trots, in i kommunfullmäktige. Om än bara med tre mandat. Men vi tog oss in. 
Det var det viktiga.

Nu är vi där. Ännu återstår mycket arbete och mycket att lära kring byggandet av organsationen. Och det 
hårda arbetet i den politiska världen, en för oss helt ny värld, har precis börjat. De nästkommande tre och 
ett halvt åren kommer inte bara våra organisatoriska utan också våra politiska förmågor att provas. 

Kommer vi att lyckas uppnå de mål vi drömde om? Att rädda Skutberget från Mumin? Att förbättra kva-
liteten i stadsplaneringen? Att lyfta miljö- och hållbarhetsfrågorna på den politiska dagordningen? Att 
förbättra förvaltningen av våra gemensamma resurser? Att öka transparensen och insynen? Och sist men 
inte minst att öka medborgarinflytandet?

När dessa rader skrivs i början av mars månad anar vi redan vår i luften, även om snön just idag ligger 
vit på marken igen. Och vi upplever att vårt inträde i kommunfullmäktige faktiskt redan satt sina spår i 
politiken. Vi är redan med och rör om i grytan. Och kommer förhoppningsvis att fortsätta vara det resten 
av denna fyra år långa mandatperiod. 

Kommer vår nyfödda folkrörelse att snubbla igen på resan? Inte alls omöjligt. Kommer vi i så fall att resa 
oss igen? Högst sannolikt. Ytterst vilar det avgörandet i våra egna händer.

Karlstad den 12 mars 2019

Gudridur Olafsdottir Göran Johansson Maj Hellberg  Peter Sörensen

Irene Englund Jeanette Chiron Liz Ådéen 
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Den 25 april 2018 tillkännagav regionrådet Stina Höök (M) i ett inlägg på 
Facebook sin – och, framstod det som, den styrande maktens  – syn på ut-
veckling, demokrati och medborgardialog. Men ”gnällspikarna” såg annorlun-
da på saken. De organiserade sig. Bildade en förening. Och ett politiskt parti. 
Ett parti som nu sitter i kommunfullmäktige. Bara en sån sak.


