
Vill du engagera dig i Reformisternas programarbete? 
 
Först av allt 
Reformisternas första månad har varit en fantastisk tid. Intresset har varit enormt och vi är 
idag en bra bit över 1.000 medlemmar. Tack för att du har gått med och har tålamod med att 
det tar tid att ta fram strukturer för att kanalisera engagemanget i en kraftigt växande 
förening med medlemmar över hela landet! 
 
Bli en del av Reformisternas programforum! 
Är du intresserad av att fördjupa dig i, vidareutveckla och arbeta med föreningens 
programförslag? Gå med i Reformisternas programforum! Detta gör du enklast genom att gå 
med i Facebook-gruppen för Reformisternas programforum här. För dig som inte har 
Facebook kan du mejla till info@reformisterna.se. 
 
Programforum är både till för de som känner att de redan kan och vill bidra med sin kunskap, 
men också de som vill pröva vingarna och lära sig något på vägen. I FB-gruppen finns mer 
information om hur man kan engagera sig och en presentation av oss i 
koordinationsgruppen som har ansvar för att koordinera och underlätta programarbetet.  
 
Nu under Reformisternas första år kommer vi koordineringsgruppen att lägga maximalt krut 
på att få föreningen att fungera bra och bidra till att det byggs upp kunskap om och drivs 
opinionsarbete kring de grundläggande reformförslag som vi antog när föreningen bildades. 
 
Vi tänker oss också programforum som en plats för att föda, entusiasmera och koordinera 
vidareutvecklingen av reformprogrammet. Men det är något som vi i koordinationsgruppen 
kommer att lägga mer krut på framåt hösten. Det är naturligtvis fritt för alla medlemma att 
själva skriva motioner och ta fram programförslag - programforum är ingen exklusiv grupp. 
Alla eventuella förslag till vidareutveckling av Reformisternas program beslutas om på 
föreningens nästa årsmöte 2020. 
 
Vad kommer att göras i programforum? 
Målet med programforum är att skapa en struktur som gör det enkelt, roligt och givande att 
engagera sig i programarbetet, hur mycket eller lite som råkar passa en själv. Aktiviteter i 
programforum drivs helt av medlemmarnas engagemang, kunskap och vilja.  
 
På FB-gruppen kommer det att finnas en lång lista med pågående aktiviteter som man kan 
anmäla sitt intresse för att hjälpa till med - och förslag om man på egen hand, eller 
tillsammans med andra medlemmar, vill ta egna initiativ. Nedan hittar du exempel på 
aktiviteter som koordinationsgruppen och styrelsen identifierat och där programforums hjälp 
och stöd kommer att behövas:  

 

https://www.facebook.com/groups/1164585330413406/
mailto:info@reformisterna.se


Under de närmsta månaderna: 
● Ta fram det följematerial till reformprogrammet som krävs för studiecirklar, bokcirklar, 

presentationer och att svara på vanliga frågor om programförslagen. 
● Anordna lokal studieverksamhet kring reformprogrammet (seminarier, studiecirklar, 

bokcirklar). 
● Ta fram manus till informationsfilmer om reformförslagen (exempel: här) 
● Skriva debattartiklar/insändare om relevanta nyhetshändelser som knyter an till 

reformprogrammet. 
● Fördjupning av resonemangen bakom och effekterna av programförslagen (t.ex. 

räkna på finansiella effekter och gräva i de frågor som eventuellt uppstått kring 
reformprogrammet sedan lanseringen). 

 
Långsiktigt under hösten och framåt: 

● Stödja medlemmar som vill motionera och driva föreningens reformförslag inom 
partiet och andra föreningar. 

● Anordna höstkonferens med möten och seminarier om reformförslagen, gärna med 
internationellt ledande experter kring någon av våra frågor. 

● Inleda vidareutvecklingen av vårt programförslag. 
● Fortsätta att se till att våra förslag når ut i samhällsdebatten. 
● Fortsätta att utveckla nya sätt att arbeta med programarbetet och vidareutvecklingen 

tillsammans. 
● Bli en central som ser till att ny kunskap och forskning om våra politikområden 

kommer medlemmarna till del, organisera evenemang, bjuda in forskare o.s.v. 
 
Vänliga hälsningar, 
Koordinationsgruppen för Reformisternas programforum 

 

https://www.facebook.com/Bytutmoderaterna/videos/892048230986669/

