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Styrelsens verksamhetsplan 2022  

Årsstämma 2022-05-30 
Verksamhetsplan 2022  

PP:s penningreform ska “gynna allmänheten istället för ett fåtal”. Det förutsätter att vår nation  
fungerar demokratiskt och att Riksdag och Regering använder nationens suveräna makt för att  

uppfylla medborgarnas behov enligt grundlagen.  

Endast en suverän nation kan agera för medborgarnas bästa. Därför krävs suverän valuta och politik.  

Allt annat eroderar demokratin och var och ens individuella autonomi - även i kommuner, regioner  

och företag.  

I bilaga 1. har vi tydliggjort vår syn på föreningens värdeord.  

Styrelsens syn på verksamheten:  

“Att lära genom att göra” innebär att vi ständigt strävar efter utveckling och lärande. Det är en  
krävande resa men helt i linje med de krav som vår utmanande reform ställer både på oss och på det  

svenska folket. Denna reform är en förutsättning för landet ska kunna välja en bättre väg framåt.  

Vi tror att man kan skapa en ekonomi som är bra för alla oavsett var man bor, från vilken sektor ens  

inkomster kommer och var i livet man befinner sig. Vi är övertygade om att riksdag och regering kan  

förbättra livskvalitén för allmänheten genom att, inom ramen för grundlagens regler om demokrati   

och rättvisa, utnyttja den suveräna statens verktyg dvs nyskapande och förintelse av pengar, budget,  

skatter och andra regleringar, fokusera på att utveckla realekonomin inom naturen ramar. Det som  

saknas är kunskap och vilja att lära sig detta “hantverk”. Båda kan utvecklas och stimuleras av vår  
verksamhet. Kommunikationen är a och o för detta. Ur förra årets verksamhetsplan.   

 
Tratten visar hur vägen för att skapa intresse ser ut. På vänstra kanten finns de som vet att något  

skaver i deras liv men de är omedvetna om dess koppling till monetära systemet. När de är  

intresserade av kopplingen har vi deras epost (mitten). Med tanke på hur många vi behöver nå är  

vänstra sidan en viktig aspekt i att nå ut. På högra sidan i tratten har vi medlemmar. Alla har ansvar  

för sitt eget lärande och föreningen bjuder in till och bygger stödstruktur för detta parallellt med den  

individuella utvecklingsresan som sker till att själv arrangera olika event som sprider kunskap till folk  

på olika lägen i tratten. Centraliserad och individuell spridning med stödstruktur är strategin.  

Vi befinner oss i olika livssituationer, med olika livserfarenheter och prioriteringar. Eftersom vi ska nå  

många i befolkningen och ska agera för allmänhetens bästa, så behöver vi förstå mångas enskilda  

individers situation och behov. Detta exemplifieras med blombladen. Djup livserfarenhet ifrån  

sin/sina blomblad gör det möjligt att nå fler inom blombladet. Einstein uttryckte det som ”Den enda  
källan till kunskap är erfarenhet”. En förening med utåt aktiva medlemmar med sammanlagd bred  
och djup livserfarenhet ifrån sin/sina blomblad gör en hel blomma. Marken som den står på är våra  

värdeord (se bilaga), kunskapen om penningsystemet och hur det kan användas. Förmågan till detta  

avgör vår framgång, kommunikation som når in är kritisk för att bygga en folkrörelse. 

Dagens situation för oss:  



För att nå vårt mål behöver vi fråga oss hur många vi behöver vara, hur lång tid det ska ta och vad det  

kräver av oss?  

Vårt slutmål är att en reform där staten ger ut alla pengar via Riksbanken - på ett demokratiskt,  

transparent och rättvist sätt så att det gynnar allmänheten i stället för ett fåtal - genomförs i 

Sverige.  

För att kunna nå vårt mål behöver vi agera för vårt delmål: a) att öka allmänhetens kännedom om  

hur det nuvarande penning- och banksystemet fungerar b) vilket skapar opinion för denna  

penningreform.  

Dessa mål kräver att vi ständigt utvecklas, når nya nivåer och lär oss nya saker. Det förutsätter att vi  

utvecklar vår egen kultur för detta.  

Vår kultur  

Vi, styrelsen och anställda, har dragits med inre konflikter. Vi måste på något sätt lyfta oss till ett plan  

där vi kan jobba med, om inte konsensus så åtminstone “konsent” (dvs samtycke eftersom man inte  
kan hitta något bättre alternativ).   

Man använder sig av konsentbeslut i en process där man först enas om en problembeskrivning,  

sedan samlar idéer om lösningar som används för att formulera förslag till lösning. Förslaget  

presenteras så att alla kan formulera konstruktiva invändningar. Med utgångspunkt från dessa  

ändras förslaget och presenteras för en ny invändningsrunda. Man fortsätter på detta konstruktiva  

sätt till dess att man har kommit fram till ett invändningsfritt förslag. För att det ska fungera krävs att  

de invändningar som reses under processen är resonerande på ett konstruktivt sätt som hjälper den  

som ska omformulera förslaget.   

Vi har hittills inte haft något utrymme för detta på föreningsnivå men frågan har blivit aktuell. Vår  

organisation har vuxit fram organiskt ur en lokal grupp i Stockholm som har samlats till öppna 

styrelsemöten som fortsatt på en pub där ett kontinuerligt samtal har kunnat föras. Av det skälet har  

våra stämmor inte varit utformade för att lämna utrymme för en föreningsgemensam och i tiden  

utdragen diskussion om vår sak.   

Två saker har förhindrat detta. Dels en intern konflikt sedan många år som är svår att diagnosticera,  

dels att åtgärderna i samband med covid-19 har försvårat fysiska konferenser, särskilt som vi  

samtidigt har blivit fler.   

Tidsaspekten  

För att vi ska nå vårt mål behöver 3,5% av befolkningen, 350 000 medborgare, bli engagerade för vår  

sak.1 Forskning visar att stora finansiella och affärsintressen har stor påverkan på politikers beslut 

medan breda intresseorganisationer och vanliga medborgare påverkar litet eller inte alls.2
  

1I sin banbrytande bok från 2011 om motståndsrörelser, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of  

Nonviolent Conflict (https://www.ericachenoweth.com/research/wcrw) visade forskarna Chenoweth och  

Stephan att det i allmänhet inte krävdes mer än att 3,5 procent av befolkningen mobiliserades för att en  

folkrörelse skulle bli framgångsrik.  
2 Martin Gilens and Benjamin I. Page. Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and 

Average Citizens. Perspectives on Politics. September 2014 | Vol. 12/No. 3.   

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_-  

testing_theories_of_american_politics.doc.pdf 

Om vi antar att vi från att vi har 100 engagerade idag och att detta antal ökar med 50% varje år, så  

kommer det att ta cirka 20 år att nå målet om 350 000.   

Steg ett i att få engagemanget att växa är att öka allmänhetens kännedom om hur det nuvarande  

penning- och banksystemet fungerar. Med en bättre och mer spridd kunskap och förståelse för hur  

det påverkar både vårt eget liv och den gemensamma sektorn kommer det att bli lättare för oss att  

bilda opinion för vår reform. Folks intresse och engagemang ökar dessutom ju mer de upplever att  

penning- och banksystemet faktiskt påverkar dem och att de kan göra något åt det omedelbart. 

Motivationen att involvera sig dämpas rejält om man tror att det ska behöva ta 20 år eller mer innan  



något kan hända. Vilket innebär att vi inte kommer att nå vårt mål.  

Vår finansiella styrka  

Vi har fått två stora donationer från Tyskland därför att det demokratiska Sverige har legat långt  

framme när det gäller digitala centralbankspengar. Förhoppningen har varit att vi skulle kunna  

påverka riksdagen att besluta om att skapa ett statligt monopol för statlig penningutgivning. Dagens  

situation har dock ändrats dramatiskt vilket innebär att Sverige inte längre har den position som låg  

till grund för de tyska donationerna. Vi ska naturligtvis fortsätta arbetet med att vinna större  

donationer men slutsatsen är att vi bör utgå från att vi måste klara oss med den storleksordning på  

inkomster i form av medlemsavgifter och donationer som vi har haft under 2021.   

Vår reform  

Vår reform behöver göras stegvis och kan påbörjas nu. Vi behöver konkretisera tydligt för människor  

och verksamheter vilka problem som blir möjliga att lösa med respektive steg. Följande steg är 

naturliga och ger omedelbart en ökad livskvalitet samtidigt som de leder mot en fullständig reform. 

De driver även fram den kunskap om systemet om pengar som behövs för att få helhjärtat stöd för 

vår reform.   

1. Underskottsfinansierad finanspolitik för ökad produktivitet och produktion utan inflation. 

2. Statligt betald rättvis amortering av det privata skuldberget.  

3. Banker lånar ut till realekonomin.  

4. Konvertering av alla konton till statliga pengar.  

När en e-krona införs kan den fasas in i ovanstående.  

För en fullständig reform behöver vi en analys om hur den påverkar medborgare och 

verksamheter och vilka möjligheter som finns för att främja ökad livskvalitet inklusive en 

behovsanalys. Här ett  exempel på vad analysen kan utgå ifrån:  

Hur påverkas finans, bank- och kreditsystemet när det gäller exportkrediter, checkkredit,  

kontokort, avbetalningsköp, finansiering av lastbilar, tåg, maskinpark, finansiella marknaders  

transaktioner med mera?  

Slutsats  

Det viktigaste vi har framför oss är följande:  

1. Att grunda oss själva i insikten att penningsystemets utformning och användning faktiskt är  

en existentiell fråga (se bilaga föreningens värdeord ur stadgarna).   

2. Att fördjupa vår kunskap om penningsystemet.  

3. Att förstå vilka möjligheter som öppnas om vi fördjupar vår kunskap på denna grund. 

Konkreta steg som vi bör ta: 

a) Bygga en grund i att förstå pengar, logiskt förklarat, som vi kan utgå ifrån. b) Hitta fram till 

den kommunikation som skapar intresse och engagemang. Visa att vi förstår  var och ens 

situation och behov, sedan kunna koppla det till penningsystemet. (tratten och  blomblad)  

c) Resurseffektivt organisera små, stora, virtuella och fysiska interaktioner med människor brett  i 

samhället.  

d) Odla en konsentkultur som möjliggör ett effektivt beslutsfattande genom att vi öppnar oss  för 

det som är synligt ur varandras perspektiv. (Vi undviker argumentation som går ut på att  visa 

att “jag har rätt och du har fel”). Det är först när vi klarar av att ena många som vi kan bli  
folkets röst.  

e) Fortsätta anpassningen och byggandet av vår organisation så att den kan drivas med det  

inkomstflöde som vi rimligtvis kan förvänta framöver.  

f) Bygga klart plattformen för ovan.  

g) Att hitta fram till den kommunikation som skapar intresse och engagemang. Visa att vi  

förstår var och ens situation och behov, sedan kunna koppla det till penningsystemet. 

(tratten och blomblad)  



Vi behöver detta för att nå fram till medborgare oavsett vad de jobbar med, var de är i sin livsresa  

och vad de behöver finansiera.  

Vi behöver göra detta på ett sådant sätt att det spräcker det finansekonomiska paradigm som  

flertalet befinner sig i. Vägen till insikt om den suveräna statens möjligheter är öppen för var och en. 

Om alla agerar enskilt och tillsammans, med penningsystemet som verktyg, kan dessa möjligheter  

förverkligas. Vi bygger en plattform för detta. Vi kan visa att det finns alternativ, att vi kan ha bättre  

liv och ekonomi genom att allokera pengarna till lämpliga delar av ekonomin.  

Planen behöver även inkludera förberedelser för att hantera en situation där föreningen inte har  

ekonomi för att ha anställda. Det och den kommunikation som vårt delmål och slutmål kräver av oss  

betyder att vi behöver få material för olika nivåer på plats.  

Planen framåt  

Den enskilt största händelse vi har under året är riksdagsvalet.  

Vi behöver vara medvetna om att våra ekonomiska problem kan lösas bara vi vill och har 

kunskap och att de i princip kan lösas genom att penningsystemet utnyttjas för att få till en 

lämplig  resursallokering.  

Vi behöver också vara medvetna om att en reform som vår, med syftet att det ska gynna  

allmänheten, rubbar maktbalanser och därför skapar motkrafter från de som förlorar prestige,  

position och privilegier. Vi kan inte exakt veta varifrån och hur det kommer. Dock är det säkert 

att felgörande för att rasera trovärdighet kommer att vara en del av det.  

Vi har som förening haft ett sammanbrott. Det är bra för det öppnar för ett genombrott.  

Sammanbrottet är att vi inte kan nå våra mål, även om vi skulle öka takten femfalt. Det ses tydligt i  

siffrorna, som inkluderar svårigheterna i att få bred spridning.  

Skrifter under arbete som ska färdigställas  

1. “Pengars tekniska karaktär”, del i att bygga grundmaterial.  
2. En akademisk-teknisk skrift om statens spenderande, skatt och utgivande av  

statsobligationer i Sverige. 

3. En skrift om en “stegvis reform som direkt ger bättre livskvalitet”.  

Valet 2022  

Det viktigaste är att få våra kritiska grundstenar på plats. Vi har som strategi att ”lära genom att  
göra”, dvs utvecklas genom återkoppling från verkligheten. Valet 2022 är utmärkt för ett sådant  
lärande samtidigt som det är en stor möjlighet att nå ut bredare. Vår fråga hör hemma i valdebatten  

och för att lyckas med vår reform behöver vi som organisation lära oss att höras i valbruset. Följande  

behövs:  

- kommunikation (inkluderar hemsida, landningssida, grundmaterial, grundpresentationer) - 

organisera aktiviteter  

o från sådant som kräver 1 person till flera personer,  

o extern samverkan,   

o mellan engagerade,  

o utåtriktade aktiviteter, från start till mål, där fler är inblandade,  

o kultur och processer,   

o systemstöd (board, accesser, dokumentbas, möten, flöden),  

- ta plats som folkets röst i användandet av penningsystemet för folket (vi är experter och  

använder det för folkets bästa - vilket är ett politiskt val),  

- samverkan med andra organisationer,   

- att bli till en samlingsplats för samtal och agerande för allmänhetens bästa inom ekonomin,  

för de som inser kraften i reformerat penningsystem.   

Kampanjen Valet 2022 kan, om vi lyckas tillräckligt bra, fungera som en språngbräda för att 

hoppa in i debatten om och skapa opinion kring följande.  



1. Utredningen Statens roll på betalningsmarknaden när den släpps i slutet av november. En  

diskussion om denna ger oss möjlighet att påverka.  

a. Vi ska etablera oss som relevant remissinstans som representerar allmänheten. I  

nuläget tycks vi vara den enda expertis beträffande penningsystemet som för  

flertalets talan och som har bygger en plattform för det.  

b. Med lärdomar (kommunikation och organisation) från kampanjen Valet 2022 ska vi  

bygga opinion för vår reform. Vi kan göra det stegvis och vinna omedelbar nytta 

med varje steg.   

c. Vi kan göra ett hybridevent om statens roll på betalningsmarknaden, baserat på  

lärdomar från kampanjen Valet 2022. Eventet kan fungera som marknadsföring och  

publicering av remissvar och stödjer vår opinionsbildning.  

d. Vi ska göra enkäter för att visa medborgares syn och tankar.  

e. Vi ska lansera ett upprop för att lämna över folkets syn på statens roll på  

betalningsmarknaden. Det skulle kunna ingå i vårt remissvar på utredningen.  2. Digitala 

centralbankspengar. Vi kan behöva följande:   

a. Enkäter för att få fram medborgares syn.  

b. Hybridevent som ger basförståelse av innebörden av en e-krona och som bygger vår  

interna kunskapsbas för spridning.  

c. En kravspecifikation baserat på folkets syn samt förslag på demokratisk process i  

frågan.   

d. En inventering av möjligheter och problem.  

e. Ett upprop för vårt förslag baserat på ovan. 

Bilaga 1. Föreningens värdeord ur stadgarna  

Pengar är inte ett ting, en sak eller en naturlag. Det är en social konstruktion. Något som skapades för  

att organisera samhället (se t ex Michael Hudson och antropologen David Graebers forskning). När vi  

pratar om hur systemet med pengar ska utformas och användas behöver vi utgå ifrån varför vi har ett   

samhälle och hur vi vill att det ska vara. Eftersom pengar innebär makt att organisera samhället blir  

också maktfrågan central. Vem ska ha pengars makt över vad?  

”Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut” – Lord Acton  

Vår världssyn (hur vi ser på livet, samhället och den enskilda människan) formar synen på dagens och  

morgondagens penningsystem.   

Föreningens världssyn, vår grund och våra ledstjärnor, är det som förenar och driver oss. Den  

konstituerar vilka vi är, vad vi vill och hur vi uppfattar syftet med vår existens.   

Ur stadgarna: §3. Föreningens ändamål  

”Föreningen har till syfte att verka för en penningreform där alla pengar ges ut på ett 
demokratiskt, transparent och rättvist sätt så att det gynnar allmänheten istället för ett fåtal.”  

Gynnar allmänheten  

Gynnar innebär ett bättre liv, en bättre existens på jorden. Detta kan uttryckas som livskvalitet.  

Allmänheten är inte ett kollektiv, det består av individuella människor. När vi säger ”gynnar  
allmänheten” menar vi att den ene inte ska få det bättre på bekostnad av andra. Det som görs ska  
vara bra för alla inblandade. Oavsett ålder, var man bor och livssituation. Detta ur ett socialt,  

ekonomiskt och individuellt perspektiv på livskvalitet. Våra behov är individuella och lokala, så det  

gör att besluten över våra liv ska vara lokala, så nära de som berörs som möjligt. Penningsystemet  

ska ge förutsättningarna till detta, säkerställa decentraliserad ekonomi till att tillgodose sina behov.  

Till att utveckla bättre livskvalitet för var och en individuellt utan bekostnad på andra.  

Demokratiskt  

Medborgarnas intressen ska bestämma och vi utgår ifrån grundlagen Regeringsformen, 1 kap.  

Statsskickets grunder:  

"2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den  



enskilda människans frihet och värdighet.  

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för  

den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och  

utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.  

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och  

kommande generationer.  

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla  

områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i  

samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av  

människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös   

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den  

enskilde som person."  

Det gör att penningsystemet ska användas för en ekonomi där beslut kan fattas på den nivå som kan  

ta det mest effektiva beslutet, så nära medborgarna som möjligt och så att landet blir så ekonomiskt  

självständigt som möjligt, med autonoma lokala orter och hushåll. Suveräna pengar för en suverän  

nation med självständig politik med sina medborgare i fokus, med beslut så nära de som berörs som  

möjligt. Decentralisering istället för centralisering.  

Demokratin lever när medborgares behov och vilja realiseras genom att:  

1. Våra folkvalda i riksdagen stiftar de lagar som behövs.  
2. Regeringen allokerar resurser efter ekonomins och det offentligas behov, genom den  

budget som riksdagen har godkänt.  
3. Riksbanken skapar de pengar som behövs.  
4. Lokala banker lånar av Riksbanken och lånar ut till lokal realekonomi.  

För att demokratin ska vara levande behöver medborgarna ha tillräckligt med kunskap och  

information så att de kan göra sina egna medvetna val. Ekonomisk autonomi är också nödvändig för  

fria val och självständig politik.  

Transparent  

Vi menar att det ska vara fullständigt transparent med information och fakta på vilket sätt regeringen  

anser att allmänhetens bästa gynnas av hur den använder sig av penningsystemet dvs budgeten, 

beskattningen och samspelet med banksystemet. För åtgärder som gjorts ska empiri visas och  

avvikelser förklaras. Lärdomar ska implementeras - om verkligheten inte stämmer överens med tesen  

ska tesen förkastas. Ett exempel är att det inte finns en logisk och faktabaserad förklaring till hur  

pengar ständigt skapas och förintas i det svenska penningsystemet samt hur detta bokförs.   

Syftet och målet med ekonomiska åtgärder ska redovisas offentligt, med ett språk som gör det  

tillgängligt för lekmän. Ett ständigt lärande blir möjlig med en konstant återkoppling från  

verkligheten. Detta krävs också för att den demokratiska beslutsprocessen ska fungera, så att  

medborgare kan göra välinformerade val.  

Rättvist  

En ekonomi blir mer rättvis om den gynnar produktiv verksamhet i den reala ekonomin istället för 

finansiell spekulation. En ekonomi där alla kan få sina behov tillgodosedda oavsett boendeort, ålder  

och livssituation blir mer rättvis. Detta kräver att penningsystemet används till;  

a. Att trygga en produktion av varor och tjänster som räcker till allas behov och värnar  

naturen.  

b. Att säkra tillräckligt med resurser inom välfärden så anställda kan tillgodose de behov som  



finns. 

Rätt gjort ger detta oss vitala lokala ekonomier - vi lever alla i en lokal ekonomi någonstans.  

Alla ska ha rätt till att göra betalningar genom det generella betalsystemet utan att någon annan  

inkräktar på privatlivets helgd.  

Insättningsgarantin tas bort från bankerna. De får stå sina egna affärsrisker, precis som alla andra  

företag. Genom att alla pengar är skapade av Riksbanken och finns på deras balansräkning kan  

banker hamna på obestånd utan att det drabbar andra. 

Bilaga 2. Övergripande bild, plan 2022 

 


