
Falu FN-förenings Medlemsbrev april 2017 
Hej FN-vänner! 
Här kommer information från er nyvalda styrelse! Vi hade möte i måndags – den 
5 april. 

Inspirationsträff lördag den 22 april i Borlänge 
En inspirationsträff som FN-förbundet håller för Dalarna och omgivande FN-
distrikt i går av stapeln den 22 april. Vi träffar förbundsordförande, 
generalsekreteraren och andra från kansliet. Dom berättar hur dom ser på 
världen och vad dom vill och vi får tid att säga vad vi tycker och tänker. 
Förbundet bjuder på kalaset inkl lunch och eftermiddagsfika.  
Plats: Hotell Galaxen.Tid: 10.15 – 16.45 
Det kan bli intressant och skoj! Anmäl dig till per-niklas.lowen@fn.se.  
Hör av dig till Lars-Olov 070-641 53 34, loh@dalanova.se om samåkning. 

1 Maj.  
Vi bestämde att föreningen ska delta i manifestationen för demokrati och 
mänskliga rättigheter för alla. (Ni har säkert hört att Nordiska 
Motståndsrörelsen (nazisterna alltså) ska demonstrera och få platsen på Stora 
Torget. Manifestationen där en massa organisationer deltar och som är initierad 
av ”Dalarna mot rasism” får hålla till på GamlaPosten-parkeringen. Där kommer 
det att vara program hela eftermiddagen – innehållet kommer så småningom. 
Styrelsen kommer se till att vi syns med fana och info-material.  
Vi bifogar en text vi skrev till arrangörerna som förklarar varför vi vill vara med 
i år.  

Pål Steigan den 6-7 maj 
Vår FN-förening har ju ordnat en serie möten om fredsfrågor; ”Freden i vår tid”. 
Nu kommer det sista arrangemanget med en norsk samhällskritiker och 
bloggjournalist. Rubriken är: ”Krig och Flyktingar – hur ser alternativen ut?” Med 
underrubrik ”Föredrag och samtal om möjligheterna till en fredligare värld”. 
Just nu håller vi på att göra en fin affisch, du får den snart. Boka in det mötet: 
Söndag den 7 maj kl 13.00 Gamla Elverket, det kommer att bli en höjdare! 
Lördagen den 6 maj ordnar FiB-föreningen ett möte med Steigan i Norberg: ”En 
gång ska jorden bliva vår”. 

Till hösten tänker styrelsen att vi ska starta en ny serie öppna träffar med 
inriktning på Sverige I FN:s säkerhetsråd. Vi återkommer med mer konkreta 
planer. 
 
Hälsningar från styrelsen genom Helge Sonntag, ordförande 072 368 32 12 


