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Program 
 

Fredagen den 11 maj 
 
12.00 Registrering och inkvartering på First Hotel 
 
13.00 Lunch 
 
14.00 Valmötets öppnande 
 
14.00 Förhandlingar 
 
18.00 Förhandlingar ajourneras 
 
20.00 Sexa 
 

Lördagen den 12 maj 
 
08.00 Frukost 
 
10.00 Förhandlingar 
 
11.00 Personval 
 
13.00 Lunch 
 
14.00 Talare 
 
15.30 Förhandlingar 
 
18.00  Stämman ajourneras 
 
20.00 Sexa 
 

Söndagen den 13 maj 
 
08.00 Frukost  
 
10.00 Utcheckning från hotell 
 
11.00 Förhandlingarna  
 
13.00 Representantskapet avslutas 
 
 



 
 

3 

 

Förslag till föredragningslista 
 

§1. Öppnande 

§2. Upprop och fastställande av röstlängd 

§3. Fastställande av föredragningslista 

§4. Val av mötesordförande och ersättare för denne 

§5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 

§6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

§7. Meddelanden 

§8. Val av utskott och utskottsordföranden 

§9. Val av dechargeordförande 

§10. Presidiets verksamhetsberättelse 

§11. Revisorernas berättelse 

§12. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 och 2011-01-01 --
2011-12-31 

§13. Val av förbundsordförande 

§14. Val av fyra vice ordförande 

§15. Val av auktoriserade revisorer samt suppleanter för dessa 

§16. Val av sakrevisorer samt suppleanter för dessa 

§17. Val av ekonomiska revisorer samt suppleanter för dessa 

§18. Motioner 

§19. Val av valberedning 

§20. Uttalanden 

§21. Övriga frågor 

§22. Avslutande 
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Verksamhetsberättelse 2011 
 
Fria Moderata Studentförbundets Presidium avger härmed följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2011 (2011-01-01 till 2011-12-31). 

 
Studentförbundsåret 2011 
Verksamhetsåret eller kanske snarare revolutionsåret 2011 har framför allt kännetecknats av 
folkliga resningar med frihet som ledstjärna. Tal om demokrati och rättigheter hördes från en del 
av världen som de senaste decennierna mest förknippats med despotism och religiös fanatism. 
Vårens hoppfulla utveckling förbyttes i utdragna inbördeskrig och avsaknad av verkliga 
förändringar medan resten av världen hade att tampas med växand skuldberg. 
På hemmaplan byttes alliansens bästa valarbetare ut mot ett långt mer framgångsrikt stjärnskott. 
Tack vare Håkan Juholts insatser fick moderaterna åtnjuta ställningen som Sveriges största parti 
under större delen av 2011.  
I ett land som vårt där principen om maktdelning lyser med sin frånvaro är det extra viktigt att ha 
en fungerande opposition. När oppositionen byter åsikter oftare än vinden vänder så är det extra 
viktigt att våra politiker har starka idéologiska ledstjärnor. Här har Fria Moderata 
studentförbundet en roll att fylla. Vår egenskap som plantskola för framtida politiker och 
opinionsbildare blir extra viktig när makten saknar en skarp och tydlig opposition.  
 

Kampanjer 
Riktade värvningskampanjer genomfördes vid landets lärosäten under hösten. På kampanjsidan 
bör även förbundets deltagande i politikerveckan i Almedalen nämnas. Till Gotland avseglade en 
grupp studentförbundare under Gustaf Dymovs befäl.  
Presidiet höll även studentförbundets fana högt på Nya moderaternas partistämma i Örebro den 
20- 23 oktober. För att underlätta för delegaterna hade presidiet producerat en rösthandledning 
för den som önskade rösta så frihetligt som möjligt när stämmomotionerna behandlades.  

 
Media och IT 
På IT-fronten gjordes de största förändringarna under 2010. FMSF har arbetat vidare utifrån de 
förändringar som gjordes av allt från medlemssystem till blogg och hemsida 
Skörden av pressklipp uppgick till runt tjugo stycken, i allt från student- och lokaltidningar, dags- 
och kvällspress. Debattartiklar på ämnen som bostadspolitik, utbildning och idéstagnation hos 
vänstern producerades av presidiet. Studentförbundet var inte enbart synligt i den inhemska 
pressen utan viceordförande Skavén replikerade även på Fredrik Fredelys debattartikel i danska 
Gyllandas Posten om Danmarks invandringspolitik. På ett elegant sätt visade Skavén på Fredelys 
okunskap om Centerpartiets förslag på området, hans kunskaper om vilka partier som ingick i 
den dåvarande danska regeringen samt hur den danska invandringspolitiken var utformad.  

 
Seminarier och rapporter 
Av tradition brukar FMSF centralt arrangera fyra seminarier och så skedde även under 2011. Den 
stora skillnaden mot tidigare år blev att fokus flyttade från Sverige till Belgiens huvudstad Bryssel. 
Våren inleddes med ett fullspäckat seminarium i Bryssel där deltagarna bjöds på möten med EU-
parlamentariker och lobbyister. Under några korta aprildagar besöktes parlamentet där Anna-
Maria Corazza Bildt hälsade välkommen och bjöd deltagarna att närvara på Utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd. Där presenterade Corazza Bildt sin rapport om detaljhandel i 
Europa. Utöver inblickar i eu-maskineriet fick deltagarna en rundvandring i parlamentet, ett 
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besök på parlamentets informationscenter och inte minst möjligheten att bli fotograferad med 
medlemsstaternas nationsflaggor som bakgrund.  
 
Hur det kan vara att arbeta mot, för eller med parlaments förtroendevalda och EUs byråkrater 
berätta ett stort antal lobbyister från en rad olika organisationer och byråer. Bland de som 
besöktes var KREAB, JKL, Svensk Energi, Svenska Redarföreningen och LRF med flera.  
 
På hemmaplan genomfördes ett seminarium om extremism och tolerans. Lokalen var 
Beskowsalen i ABF huset på Sveavägen i Stockholm. Talare vare den nu mera internationellt 
välkända konstnären Lars Vilks. På grund av hotbilden blev seminariet det säkraste i 
studentförbundets historia. Talaren skyddades av ett mindre uppbåd av piketpoliser och säpo 
livvakter.  
 
Den enda terroristen i närheten var av det pensionerade slaget i form av Leila Khaeld som talade 
på våningen under. Förbundsordförande Gustaf Dymov presenterade även FMSFs rapport på 
samma tema. 
 
Under hösten kom ytterliggare två seminarier att genomföras och båda dessa förlades till Bryssel. 
Upplägg och tema skiljde sig denna gång från tidigare Bryssel besök. Programmet var denna gång 
mindre intensivt för att ge utrymme till diskussion och reflektion. Temat var ”Puplic choise” och 
seminariedeltagarna uppmanades att läsa och diskutera ett antal texter på ämnet samt att genom 
besök hos både politiker och lobbyister beskåda dessa teorier i verkligheten.  
 
 

Svensk linje  
Svensk Linje spelar flera roller i Studentförbundet. För det första är det en utmärkt skribentskola 
för såväl nya som erfarna studentförbundare. Svensk Linje är ett utomordentligt lämpligt forum 
för idédebatt och en kontinuerligt pågående övning för medlemmarna i att sätta sina åsikter på 
pränt. Men Svensk Linje fungerar också som Studentförbundets ansikte mot omvärlden. Till 
skillnad från förbundsinterna aktiviteter som seminarier eller representantskap, når Svensk Linje 
externa aktörer. Många journalister, politiker och andra opinionsbildare nås av och läser Svensk 
Linje – vilket märks genom att Linjen regelbundet omnämns i pressen. 
Förbättrings arbete som inleddes under hösten 2010 av Svensk Linje har fortsatt att göra avtryck 
i de nummer som utkom under 2011.  
Teman under året har varit av skifflande karaktär. I maj numret var det öppenhet och sekretess 
som avhandlades. Mer kontroversiellt blev det i sommar numret med organ som tema. Har 
presenterades artiklar om organhandel, sexmoralism och organförbättring.  
 

Svensk Linjes redaktion har under 2011 haft följande utseende: 
 
Redaktör 
Petrus boström 
 
Redaktion 
Alexander Funcke 
Benjamin Katzeff Silberstein 
Patrick Krassén 
Fredrik Kärrholm 
Carolina Lindholm 
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Evelina Lorentzon 
Karl Malmqvist 
Johanna Nylander 
Hanna Wagenius 
 
Redaktionssekreterare 
Daniel Skavén Ruben 
 
 

Valmöte i Berlin 
I början av sommaren skrevs studentförbunds historia när representantskapet ägde rum i Berlin 
den 11-13 juni. Förhandlingarna och boende var förlagt till ett hotell i de pittoreska östra delarna 
av staden. Kvarteren runt hotellet var utmärkta exempel på den arkitektur som var dominerande i 
de östra delarna av Europa tiden före Berlin murens fall. Till och med servicen på hotellet på 
minde om en förfluten tid i Europas historia. Antalet delegater var runt fyrtio personer. Även 
några av förbundets seniorer deltog vid representantskapet. Förbundsordförande emeritus Ulrik 
Franke höll ett anförande på temat upprorstanken i liberalismen. Under motionsbehandlingen 
diskuterades, bland mycket annat, rätten att gräva där man står, Jucheideologin som inspiration 
för hur ambassader kan förvaltas och rätten att bära vapen.  
Under sista dagen av Berlin vistelsen blev det både rundvandring i staden och besök på eminenta 
museer som exempelvis Mauermuseum och det arkitektoniska intressanta Jüdisches Museum 
Berlin.  
 

Presidiet 
Studentförbundets Presidium bestod fram till Representantskapet av: 
 
Förbundsordförande Gustaf Dymov, Handelshögern (nyval)  
Viceordförande Carl Wilhelmsson, Högerteknologerna (omval) 
Viceordförande Michael Lindholm, Högerjuristerna (omval)  
Viceordförande Michael Eriksson, Högerteknologerna (nyval) 
Viceordförande Daniel Skaven Ruben, Högerjuristerna (nyval)  
 
Följande Presidium valdes för tiden fram till nästkommande Representantskap: 
 
Förbundsordförande Gustaf Dymov, Handelshögern (omval)  
Viceordförande Michael Eriksson, Högerteknologerna (omval) 
Viceordförande Johan Andréasson (nyval) 
Viceordförande Rola Brentlin (nyval) 
Viceordförande Victoria Nilsson, Ateneum (nyval) 

 

Föreningarna 
Studentförbundet består i dag av följande aktiva föreningar, från syd till nord:  
 
Studentföreningen Ateneum (Lund)  
FMS Göteborg (Göteborg)  
Linköpings FMS (Linköping) 
Högerteknologerna (Stockholm)  
Högerjuristerna (Stockholm)  
FMS Stockholm (Stockholm)  
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FMS Uppsala (Uppsala) 
 
Ordföranderådet har under verksamhetsåret hållit ett protokollfört möte den 4 augusti, per 
capsulam.  
 
Dessutom finns ett antal slumrande eller lågaktiva föreningar som inte aktivt deltagit i 
verksamheten.  
 

Internationell verksamhet 
Det internationella arbetet har det gångna året varit intensivt. Utbytet över nationsgränserna har 
skett såväl inom som utanför Sverige. 
 
Nordens Konservativa Studentunion (NKSU) syftar till att befrämja kontakten mellan de 
konservativa och liberala studentorganisationerna i Norden och Baltikum. Studenförbundets 
Alexander Thorleifsson innehar posten som generalsekreterare. Han valdes den 10 juli i samband 
med NKSU:s årliga möte som denna gång hölls i Wien.  
 
European Democrat Students (EDS) syfte är att underlätta samarbetet mellan konservativa, 
liberala och kristdemokratiska studentorganisationer runtom i Europa. Under året har 
Studentförbundet funnits representerade på bland annat EDS Summer University. 
Under året har Studentförbundet funnits representerade på bland annat  
EDS Policy Days i Riga 12-15 maj. 
 
International Young Democrat Union (IYDU) erbjuder en plattform för globalt samarbete 
mellan borgerliga student- och ungdomsorganisationer från alla världsdelar. Den regelbundna 
verksamheten består, till följd av den geografiska spridningen, huvudsakligen av elektronisk 
kommunikation. Dåvarande organisationssekretare Filippa Nilsson representerade FMSF på 
deras möte 16-19 juni i Slovakien.  
 

Tjänstemän och befattningshavare 
Petrus Boström har under året tjänstgjort som redaktör för Svensk Linje. 
Förbundssekreterare: Mikael Lindholm (till augusti 2011) 
Organisationssekreterare: Filippa Nilsson (till juli 2011) 
Internationell sekreterare: Amanda Wollstand  
Verksamhetsrevisorer: Ulrik Franke och Jens Söderblom.  
Verksamhetsrevisorernas suppleanter: Peter O Sellgren och Erik N Andersson. Auktoriserad 
revisor med suppleant: Bengt Fröander (Öhrings PricewaterhouseCoopers) respektive ersättare 
Johan Rönnqvist (samma byrå). Ekonomiska revisorer: Evelina Lorentzon och Fredrik Sawesthål.  
De ekonomiska revisorernas suppleanter: Sara Bengtsson och Jens Ahl. 

 
Valberedning 
Den valberedning som valdes vid representantskap bestod av:  
Petrus Boström (ordförande)  
Christoffer Aav, med Pia Begler som ersättare  
Benjamin Katzeff Silberstein, med Anders Gustafsson som ersättare  
Amanda Wollstad, med Erik Gullberg som ersättare  
Danjell Elgebrandt, med Patrick Krassén som ersättare  
Carl Wilhelmsson, med Johan Hjelmstrand som ersättare 
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Seniorskollegiet 
Seniorskollegiet med sina cirka 150 medlemmar träffas regelbundet för att uppdatera sig om 
Studentförbundets verksamhet och samtala om stort och smått. Seniorskollegiet fyller en viktig 
funktion i Studentförbundet, både som stöd åt förbundsledningen, men också som inspiratörer 
för dagens Studentförbundsaktiva. Seniorskollegiet sammanträdde under året den 12 maj i 
Schönfeldtska praktsalen. Seniorskollegiets ordförande, Christoffer Hamilton, 
förbundssekreterare 1980-1981, omvaldes. 

 
Tack! 
Det är dessvärre inte möjligt att tacka alla dem som bidragit till att göra det gångna årets 
frihetsarbete till vad det varit. Ett stort antal studentförbundare och vänner till förbundet har alla 
bidragit på olika sätt. Utan er hade verksamheten inte varit möjlig. Tack! 
 
För Presidiet, verksamhetsåret 2011, Stockholm den 1 maj 2011 
Gustaf Dymov  
Förbundsordförande 
 
 


