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Ordinarie stämma 
Tisdagen den 25 april 2019 hölls stämma på Studentpalatset i 
Stockholm med ett 15-tal röstberättigade medlemmar och ytter-
ligare ett 20 tal gäster som kom för att höra Henrik  
Jönsson, mottagare av Medborgarrättspriset 2019. Efter ett kor-
tare anförande av ordf. vidtog en utdelning av Medborgarrätts-
priset. Henrik Jönsson höll därefter ett uppskattat föredrag om 
sitt samhällsengagemang med betoning på sin bakgrund som 
libertarian och på yttrandefrihetens ställning i Sverige.

Styrelsen fick följande sammansättning efter stämman: 
Leif V Erixell (ordförande, omval), CG Berglund (omval),  
Ann-Marie Pålsson (omval), samt Nils-Eric Sandberg (omval), 
Bengt Holmgren (omval) samt Christian Löth (nyval.) Sist-
nämnde valde dock att lämna styrelsen i september -19.
Revisorer: Carl Holm (omval) och Ull-Britt Roslund (nyval).Till 
valberedare valdes Anders Borg och Gustav Nilsson

Nätverket rätt strandskydd 
Det nätverk som startade 2010 har varit aktivt i debattinlägg 
via mejllista och i debattartiklar. Till nätverket ansluter man 
sig genom att anmäla intresse för att vara med i nätverkets 
mejllista. Nätverket planerade en skrift om strandskyddet som 
beräknades komma ut under våren 2020. Nätverket kan nås via 
webbadressen:  http://mrrs.se/om-mrrs/om-nrs/ Medlemmarna 
i nätverket har vidgat ämnesområdet till allemansrätt och ägan-
derätt. Insamlingen till en kampfond fortsätter.

Om Medborgarrättspriset 
Medborgarrättspriset (MRRS-priset) som ska gå till en person 
som arbetar i föreningens anda för att stärka rättssamhället 
och demokratin samt människors rättstrygghet och grundläg-
gande rättigheter som yttrandefrihet och äganderätt. Syftet är 
att dels  ge ökad uppmärksamhet till MRRS arbete för centrala 
demokrati-, fri- och rättighetsfrågor samtidigt som skriben-
ter och opinionsbildare som arbetar i föreningens anda får en 
välförtjänt uppmärksamhet och belöning för sitt viktiga och 
ofta ideella arbete.  Styrelsen ser MRRS-priset som en central 
uppgift eftersom det både stärker föreningens varumärke och 
attraktionskraft som en viktig spelare inom samhällsdebatten 
samtidigt som det ger skjuts åt personer som delar våra målsätt-
ningar och som aktivt bedriver ett folkbildningsarbete i någon 
eller flera av våra frågor.

Digitala plattformar och sociala medier
Arbetet med att etablera MRRS i sociala medier fortsätter. 
Förutom hemsida och Facebook finns en Youtube-kanal . Sist-
nämnda har stor utvecklingspotential, som behöver provas mer.

Hemsidan 
Arbetet med den nya hemsidan www.mrrs.se fortsätter och har 
fyllts med en mängd debattartiklar, recensioner och video-län-
kar. Antalet unika besökare under året var ca 50 000 vilket var 
i paritet med föregående år.  På webbplatsen kan styrelsen och 
andra (inkl. medlemmar) göra debattinlägg. Information om 
föreningen finns samlat i ett modernt gränssnitt. Den gam-
la hemsidan och dess bitvis rika material finns fortfarande 
tillgänglig via länkar på den nya sidan. Den gamla hemsidan 
ska f.ö. flyttas till samma webbhotell som den nya för ett bättre 
ekonomiskt upplägg.

Nyhetsbrev/digital tidskrift
Styrelsens  4-sidigt nyhetsbrev som har fortsatt att ges ut enligt 
plan 1 gång per kvartal. Nyhetsbrevet skickas också ut till 
ledarsidorna på  landets största tidningarna och tidskrifter. 
Facebook
MRRS finns på Facebook under adressen:
https://www.Facebook.com/MRRS-870967519679860/ Det 
finns utrymme att öka aktiviteten på denna sida med fler inlägg 
från olika styrelsemedlemmar – och medlemmar i föreningen!

Ständigt medlemskap 
Den medlem som betalar SEK 5 000 eller mer erhåller ett stän-
digt medlemskap. Detta bekräftas, förutom med ett varmt tack 
från styrelsen, med ett stiligt diplom.

Annonser och PR
PR har under året gjorts via hemsidan och på Facebook.

Medlemmar och sympatisörer
Betalande medlemmar för 2019 har summerats till 100 vilket 
är i paritet med föregående år. Nya medlemmar 13 stycken, 
vilket torde innebära att ungefär motsvarande antal fallit bort, 
förmodligen av åldersskäl. Vid 2019 års slut fanns 208 personer 
registrerade som sympatisörer till MRRS i mejllista, vilket kan 
tolkas som att de bör kunna bearbetas ytterligare för årsavgifter 
(påminnelser har gått ut). Summa summarum så är medlems-
utvecklingen svagt positiv. Styrelsen vill framhålla vikten av att 
kunna hitta sponsorer eller donatorer som kan gå in med större 
belopp. Substans före kvantitet.

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. 
Ordföranden har vinnlagt sig om att minska kostnaderna för 
styrelsemötena genom att lägga dem hemma hos styrelsemedlem.

Några kostnadsförklaringar
Kontor och administration är i huvudsak IT-kostnader och 
konsultarbete på hemsidan. På PR ligger annonsering på Face-
book. Kostnader för möten är i huvudsak relaterade till omkost-
nader för stämman.

Slutord från ordföranden
Vi fortsätter att arbeta konsekvent och modernt för en fördju-
pad demokrati med mer av maktdelning, ökad rättssäkerhet, 
lagstiftning i paritet med rättsmedvetandet samt ett förstärkt 
äganderättsskydd och maktdelning i staten genom en konstitu-
tionell reform – kort sagt en förstärkt medborgarrätt. 

Donationer och testamenten
I denna tid med många och mörka problem vid horisonten 
behövs MRRS mer än någonsin. Men utan medel/resurser kom-
mer vi inte långt. Allt stöd som vi kan få in för vår verksamhet 
uppskattas djupt, vare sig vi får det genom årsavgifter, direkta 
donationer och/eller via testamentesförordnanden. 

Föreningens postgiro är: 196992-2 | Swish: 123 036 42 81

Styrelsen får härmed avge berättelse över Medborgarrättsrörelsens 45:e verksamhetsår

förvaltningsberättelse för 2019
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Resultaträkning 2019 2018

Intäkter

Medlemsavgifter
Gåvor & bidrag
Ständigt medlemskap 0
Ränteintäkter
Övrigt 0
Summa

Summa efter periodisering

Kostnader

Administration
Seminarium och möten
Annonsering 7 PR 478

Bankavgifter 0
Summa

Resultat

Balansräkning

Tillgångar

Plusgiro
Bankkonto
  
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital  
Leverantörsskulder 0 0
Förutbetalda intäkter 0
Petréns minnesfond
Kampfond äganderätten
Balanserat resultat
Årets resultat
Delsumma

Ständigt medlemskap

Summa skulder och EK

21 500 17 580
5 300 21 600

25 000
1 484 1 475
2 200

30 484 65 655

Periodisering ständ medlemskap 2 500 -22 500

32 984 43 155

12 846 14 031
4 208 14 297

24 134
MRRS-priset 25 000 25 000

2 209
44 740 77 462

-11 756 -34 307

57 806 71 694
248 875 247 393

306 681 319 087

1 850
746 750 746 750
195 387 195 387

-645 550 -611 243
-11 756 -34 307
286 681 296 587

20 000 22 500

306 681 319 087

Resultaträkning                2019        2018

Balansräkning                               

Stockholm juni 2020

Leif V Erixell 
Ordförande

Anne-Marie Pålsson 
Ledamot

Nils-Eric Sandberg  
Ledamot

Bengt Holmgren 
Ledamot, vice ordf.

Karl Gösta Berglund 
Ledamot
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