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Boo socialdemokratiska förening    

   
Verksamhetsberättelse 2022   
   
Boo socialdemokratiska förening avger följande verksamhetsberättelse för år 2022.   
Föreningen har 142 medlemmar.  
   
Styrelse   
Bertil Damberg, ordförande   
Maria Raner, vice ordförande   
Thomas Borg, kassör   
Anki Tillema, sekreterare   
Magnus Duvnäs, ordinarie   
Ole Forsberg, ordinarie   
Madeleine Wrang, ordinarie   
   
Boo-föreningen har under 2022 haft åtta protokollförda medlemsmöten under perioden 
januari – december, det här året kunde vi återigen ses fysiskt efter pandemin. Den nyvalda 
styrelsen konstituerade sig den 10:e mars efter årsmötet som genomfördes den 27:e 
februari.    
   
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten. Utöver reguljära styrelsemöten har ett 
antal avstämningar skett via telefon och e-post.  Arbetsutskottet (AU) har under året träffats 
ett antal gånger, och då förberett medlemsmöten och utarbetat plan för valkampanjen.   
   
Nedanstående funktionärer valdes på årsmötet den 27:e februari 2022.   
   
Revisorer och revisorssuppleanter 
Kenneth Andersson, omval   
Kenneth Strömberg, omval 
Harri Kanerva, ersättare   
 
Kenneth Andersson avled under 2022 och vi hedrar hans minne och gärning i 
föreningen 
   
Fanbärare 
Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen i Boo föreningen att utse fanbärare vid behov. 
Vid uppkommande behov under året har Thomas Borg förtjänstfullt agerat fanbärare. 
   
Val av ordinarie styrelseledamöter 
Kvarstående i styrelsen 
Thomas Borg, kassör 
Magnus Duvnäs, ledamot 
   
Val av ledamöter till styrelsen valda vid årsmötet 2022, för en tid på två år.   
Bertil Damberg, ordförande   
Maria Raner, vice ordförande  
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Anki Tillema, sekreterare   
Madeleine Wrang, ledamot  
 
Val av ledamöter till styrelsen valda vid årsmötet 2022, för en tid på ett år. 
Ole Forsberg, ledamot 
 
Enl. Valberedningen förslag väljs inga ersättare. 
 
Årsmötet beslutade att Boo föreningens styrelse får i uppdrag att adjungera SSU:are 
till  
föreningens styrelse 
Föreningen har framfört önskemålet till SSU-klubben i Nacka utan att få förslag på någon att 
adjungera. 
 
Medlemsansvariga   
Styrelsen är kollektivt ansvarig för medlemsregistret. Maria Raner är huvudansvarig.   
   
Valberedning  
Årsmötet beslutade att sittande valberedning väljs för 2022 
Karin Norman, sammankallande 
Lilian Sjöström 
Lars Karlsson 
   
Lilian Sjöström har lämnat valberedningen och partiet, detta med anledning av 
Sveriges NATO-ansökan 
 

Verksamhet   
Då Khashayar Formanbar utsågs till ny energi- och digitaliseringsminister behövdes hans 
plats som oppositionsråd i Nacka kommun tillsättas med kort varsel. Boo föreningen 
nominerade Maria Raner, men valet föll på Johanna Qvist. 
 
På årsmötet i februari antogs Boo föreningens handlingsprogram för 2023-26. 
Handlingsprogrammet utgör även underlag för föreningens valmanifest och finns publicerat 
på föreningens hemsida www.sossariboo.se. 
   
Boo föreningen har under verksamhetsåret anordnat åtta medlemsmöten.    
Föreningens medlemsmöten under året har bland annat handlat om förslag och beslut om 
valrörelsens upplägg, förslag och beslut om föreningens sex motioner och fastställande av 
styrelsens förslag på nominerade till nämnder och styrelsen i Nacka  
  
Föreningen skickade in sex motioner till Arbetarkommunens årsmöte, flera av dem 
har skickats in tidigare, men har nu uppdaterats efter aktuell situation. 
  
Motionerna har följande rubriker  

• Hög tid att parkeringshus och bussterminal kommer till stånd 
• Brist på anläggningar för motion och idrott  
• Den segregerade bostadsmarknaden 
• Utveckla lokal demokrati och medborgerligt inflytande 
• Avveckla funktionen valkommitté 
• Om fullmäktige och klimatkrisen 

 
Samtliga motioner finns på www.sossariboo.se 
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På årsmötet i februari behandlades verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen, val av ny 
styrelse, riktlinjer för kommande verksamhet samt nomineringar till Arbetarkommunen. 
 
På medlemsmötet i april fastställdes valmanifest och föreningens upplägg för lokal valrörelse. 
 
På medlemsmöte i oktober presenterades styrelsens förslag på nomineringar till kommunala 
förtroendeuppdrag i nämnder styrelser, råd etc i Nacka för verksamhetsåret 2023, alternativt 
2023-2026. Medlemsmötet antog styrelsens förslag  
 
Året präglades naturligtvis av att det var ett valår. Under våren förbereddes underlag till flyers 
för utdelning till hushåll och utdelning utanför centrumanläggningar i Saltsjö-Boo. Ett 
valcentrum upprättades i Orminge Hus. Därifrån utgick kampanjarbetet och det var även 
öppet hus med Café Röda Västen, grillkväll för medlemmar mm. 
Till valarbetet införskaffades också röda västar till alla som deltog i kampanjarbetet. 
Inbjuden gäst under våren var Ola Möller, riksdagspolitiker i Civilutskottet, han berättade om 
Socialdemokraternas bostadspolitik. 
 
Exempel på flyers 

• Antalet 7-20 växer snabbare i Saltsjö-Boo än någon annan del av Nacka. Bygg fler 
idrottsanläggningar nu 

• Bromsa byggtakten i Saltsjö-Boo tills nödvändig infrastruktur finns på plats 
• Vi får inte överlämna ett överexploaterat, trafikskadat och miljöförstört Saltsjö-Boo till 

kommande generationer 
• Bygg det utlovade parkeringsgaraget i Orminge centrum nu 
• Vi säger nej till avgifter på nya Skurubron 
• Det är skandal att 700 fastigheter i sydöstra Boo efter decennier av borgerligt 

politikerstrul fortfarande saknar kommunalt VA 
 
Efter sommaren intensifierades valkampanjandet, varje tisdag hade föreningen antingen 
dörrknack eller flyersutdelning, med riktade budskap, i olika valdistrikt i Saltsjö-Boo. 
Polistillstånd införskaffades för bokbord i Orminge- och Björknäs centrum samt Tollare torg 
för lördagar from augusti fram till valet. Varje torsdag delades flyers ut utanför Orminge 
centrum. 
 
Föreningen genomförde även omfattande kampanjer på sociala medier: Facebook, 
Instagram och Youtube 
 
Under hösten påbörjades arbetet med överklagandet av bygglovet av parkeringshuset 
Knutpunkten med anledning av att antalet infartsparkeringsplatser minskat avsevärt jämfört 
med planprogrammet. Boo föreningen menar att detta inte är förenligt med Nackas miljömål.  
Även diskussion inleddes om att hyra föreningslokal för Boo socialdemokratiska förening på 
Kommunalvägen 2 i Saltsjö-Boo. 
 
Nomineringar till Arbetarkommunen 
Nomineringar till AK-styrelse, valkommitté och valberedning 
Från Booföreningen nominerades  
Bertil Damberg, ordförande AK-styrelsen, ordf. VK och Valberedningen  
Karin Norman, ordförande AK-styrelsen, ordf. VK och Valberedningen  
Magnus Duvnäs, ordförande AK-styrelsen, ordf. VK och Valberedningen  
Thomas Borg, kassör AK-styrelsen, ledamot VK och Valberedningen  
Maria Raner, ledamot AK-styrelsen, ledamot VK och Valberedningen  
Madeleine Wrang, ledamot AK-styrelsen, ledamot VK och Valberedningen  
Emelie Friberg, Skuruföreningen stödnominering ledamot VK  



 

 4 (5) 
 

4 

Mia Maria Rosenkvist, Saltsjöbadens förening stödnominering ledamot VK  
 
Nomineringar till kommunala förtroendeuppdrag i nämnder styrelser, råd etc i Nacka 
för verksamhetsåret 2023, alternativt 2023-2026. 

• Kommunstyrelsen Maria Raner ledamot 
• Arbets- och företagarnämnden Maria Raner 1/2:a vice ordf 
• Fritidsnämnden Thomas Borg ledamot 
• Kulturnämnden Ole Forsberg ledamot, Per Allan Olsson ersättare 
• Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bertil Damberg ledamot, Per Allan Olsson 

ersättare 
• Natur- och trafiknämnden Madeleine Wrang ledamot, Majd Sarminey ersättare 
• Socialnämnden Maria Raner 1/2:a vice ordf, Lars Karlsson ersättare 
• Utbildningsnämnden Emelie Norborg Friberg Skuruföreningen ledamot, Magnus 

Duvnäs ersättare, Marie Stighammar-Borg ersättare 
• Val- och demokratinämnden Anita Johansson ersättare 
• Äldrenämnden Marie Stighammar-Borg ledamot, Åke Ekstrand ersättare 
• Överförmyndarnämnden Bertil Damberg 1/2:a vice ordf 
• Kommunrevision+kommunal bolagsrevisor Åke Ekstrand ledamot 
• Centrala Nacka marknadsbolag Stevan Sulja 1/2:a vice ordf 
• Nacka Energi AB + NEFAB AB Thomas borg ledamot 
• Nacka Vatten- och avfall Maria Raner 1/2:a vice ordf, Kenneth Sjöqvist ledamot 
• BRÅ i Nacka Bertil Damberg 1/2:a vice ordf 
• Käppalaförbundets fullmäktige Maria Raner ers. för ombud 
• Käppalaförbundets styrelse Maria Raner ledamot 
• KSL:s Förbundsmöte Maria Raner ombud 
• Södertörns Brandförsvarsförbund Bertil Damberg ledamot 
• Stockholmsregionens Försäkrings AB Stevan Sulja ers. för ombud 
• Stockholmsregionen Lars Bryntesson regions/oppositionsråd 
• Revisor Stockholmsregionen Kenneth Strömberg ledamot 

 
Maria Raner och Magnus Duvnäs kom efter valet in i kommunfullmäktige, Maria som 
ordinarie och Magnus som ersättare. 
 
Av de nominerade till kommunala uppdrag valdes 

• Maria Raner, gruppledare och 2:e vice ordförande Socialnämnden, Lars Karlsson 
ersättare 

• Ole Forsberg, ledamot kulturnämnden 
• Bertil Damberg, ersättare Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, gruppledare VA-

bolaget 
• Madeleine Wrang, ersättare Natur- och Trafiknämnden 
• Stevan Sulja, ersättare VA-bolaget 

 
Förtroendevalda i Boo församling 
Margareta Huzelius 
Thomas Borg 
Åke Ekstrand 
Gunilla Karlsson 
Monica Damberg 
 
Nomineringar till Hovrätt, Kammarrätt och Förvaltningsrätt 2023 
Bertil Damberg, HR, KR, FR  
Gunilla Karlsson, FR  



 

 5 (5) 
 

5 

Erik Hellström, FR  
Claes Borell FR (kan tänka sig KR och HR)  
 
Övriga förtroendevalda  
Espen Björdal, Gunnel Nyman Gräff, Majvie Svärd. Nominerade av SSU Hina Kahn och 
Moska Hassas.  
 
Ekonomi   
Ekonomin för 2022 har påverkats av valrörelsen, föreningen har där för använt fonderade 
medel. 
Alla personella insatser har varit ideella. 
I övrigt se bilagd ekonomisk rapport och revisorernas berättelse. 
 

Slutord   
Boo föreningen valde att driva en egen lokal valkampanj i Saltsjö-Boo och satsade på viktiga 
lokala frågor för invånarna i Saltsjö-Boo vilket var väldigt framgångsrikt för oss som parti. Vi 
ökade från  
14,9% av rösterna i valet 2018 till 20,1% i valet 2022.  
   
   
Vi tackar för förtroendet vi har haft under året.   
   
Saltsjö-Boo i februari 2023   
   
Bertil Damberg, Ole Forsberg, Thomas Borg, Maria Raner, Magnus Duvnäs, Madeleine 
Wrang, Anki Tillema  
  
 
 


