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Styrelsen för Falu FN-förening vill avge följande verksamhetsberättelse. 

Styrelse 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 2018 bestått av; Per-Eric Ullberg 
Ornell (ordförande), Annica Ericsson (sekreterare), Susanne Martinsson (kassör), 
Inger Malmberg (ledamot), Lars-Olov Holmqvist (ledamot), Helge Sonntag (ledamot), 
Thomas Svensson (ersättare). 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden. 

Antal medlemmar: 40 (2017: 38) 

Inledning 

Styrelsen har vid flera tillfällen tagit upp frågan om vilken roll Falu FN-förening kan 
spela som opinionsbildare för en demokratisk samhällsutveckling. Här har Falu FN-
förening fokuserat på ett antal frågor som interagerar med det omgivande samhället. 

En fråga som styrelsen har diskuterat har varit att föra ner ”globala frågeställningar” 
på lokal nivå. Syftet har varit att skapa ett lokalt engagemang och ökad delaktighet i 
klassiska FN-relaterade frågor som t.ex. mänskliga rättigheter, fredsfrågor och 
Agenda 2030. 

Under året har föreningen arbetat med två övergripande fokusområden. Den ena har 
varit Sveriges roll i FN:s säkerhetsråd. Den andra har varit att synliggöra Sveriges 
kommande ratificering av FN:s beslut om förbud mot kärnvapen.  

FN-förbundets kongress 2018 

Svenska FN-förbundets kongress 2018 arrangerades den16-17 juni på Örebro slott. 
Över 150 delegater var på plats varav ett 70-tal var ombud för olika FN-föreningar i 
Sverige. Falu FN-förening representerades av föreningens ordförande, Per-Eric 
Ullberg Ornell.  Daladistriktets ordförande, Helge Sonntag, ingick även han bland 
ombuden. Annica Ericsson, ledamot i föreningens styrelse, var observatör för 
Daladistriktet. 

Två saker stack ut under kongressen. Det ena var ordförandevalet och det andra var 
behandlingen av den digra motionsfloran. Till ny ordförande för FN-förbundet valdes 
Anneli Börjesson från Göteborg. Hon efterträdde Aleksander Gabelich som varit 
ordförande för FN-förbundet under 18 år. 

Kongressen behandlade 39 motioner. Falu FN-förening hade två motioner med på 
kongressen. Den ena handlade om ratificering av FN:s -konvention om förbud mot 
kärnvapen. Den andra motionen handlade om att skapa ett internt diskussionsforum 
som är öppet för alla medlemmar. Kongressen biföll båda motionerna. 

Nästa kongress är planerad till år 2021. 



Arrangemang och aktiviteter 

Internationella kvinnodagen  

Falu FN-förening, tillsammans med flera kvinnoförbund, ideella organisationer och 
politiska partier i Falun, genomförde den 8 mars en gemensam programaktivitet med 
anledning av den internationella kvinnodagen. Inbjuden huvudtalare var regissören 
och dokumentärfilmaren Maj Wechselmann. Hon talade bl.a. om sin kommande 
dokumentärfilm om Moa Martinsson. Falu FN-förening har, efter beslut i styrelsen, 
lämnat ett ekonomiskt bidrag på 5000 kronor till filmen. Arrangemanget lockade 120 
deltagare. 

Ratificering av FN:s förbud mot kärnvapen 

Sveriges riksdag kommer under våren 2019 att fatta beslut om huruvida Sverige ska 
ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Konventionen träder i kraft när 
minst 50 medlemsstater har ratificerat avtalet. Falu FN-förening har under året 
genomfört två manifestationer i centrala Falun för ett kärnvapenförbud. 

 Föreningen bildade en arbetsgrupp inför utfrågningen av politiker. Efter det beslöts 
att bilda en kampanjgrupp för att genomföra manifestationer för en ratificering. Helge 
Sonntag blev sammankallande. Kampanjgruppen har haft ett flertal sammankomster 
under hösten.  

 Den första manifestationen genomfördes på Hiroshimadagen den 6 augusti. Till 
manifestationen hade de politiska partierna i Falun inbjudits att redogöra för sin 
ståndpunkt i frågan inför riksdagsvalet. Inför mötet fick partierna svara på 4 frågor om 
inställningen till ett förbud eller ej. Svaren från partierna varierade och följdes upp på 
mötet med en offentlig hearing. Därvid framgick att allianspartierna var emot en 
svensk ratificering. Medan de röd/gröna partierna var för en ratificering, 
Socialdemokraterna ville dock först utreda frågan. 

Den andra manifestationen, som samlade drygt 75 personer, hölls den 7 december. 
Ett antal inbjudna talare, bl.a. Svenska Kyrkan, framförde sina åsikter för en 
ratificering av ett kärnvapenförbud. En gemensam proklamation för en ratificering  
presenterades och antogs av mötesdeltagarna för att sedan adresseras till 
ledamöterna i Sveriges Riksdag. Ytterligare manifestationer är planerade till våren 
2019.  

Studiecirklar 

Under våren avslutades två studiecirklar. Den ena handlade om svensk vapenexport 
baserad på Linda Åkerströms bok ”Den svenska vapenexporten”. Linda är ansvarig 
för nedrustningsfrågor på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

Den andra studiecirkeln handlade om Stina Oscarssons bok ”Tror du at du kan rädda 
världen utan att behöva anstränga dig”? Boken är en handbok i att vara medborgare 
och en inspirationskälla i hur man utan våld skapar förändring  i ett samhälle.  

Studiebesök på UD 



Ett sedan lång tid planerat studiebesök på UD ställdes in p.g.a. för få anmälningar. 
Syftet med studiebesöket var att på nära håll ta del av hur Sverige arbetar i FN:s 
säkerhetsråd.   

 

 

Föreläsningar 

31 januari: Fredsfrågor i Afrika: Stina Höglund och Johan Broche från Uppsala 
Universitet föreläste på Falu Friskola, ca 30 åhörare. 

14 februari: Svensk vapenexport. Linda Åkerström, Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen. Antal åhörare: 35. 

20 oktober: Demokrati och MR i världen. Var är vi och vart är vi på väg? Jenny 
Åberg, Högskolan Dalarna. Antal åhörare: 25. 

Bidragsansökningar 

Föreningen har under året sökt verksamhetsbidrag från Falu kommun om 10 000 
kronor och från Länsstyrelsen Dalarna om ett projektbidrag på 15 000 kronor. Båda 
bidragen avser föreningens fokusområde för 2019 gällande informationskampanjer 
kring demokrati och mänskliga rättigheter med koppling till Agenda 2030. Ansökan till 
Länsstyrelsen Dalarna är beviljad. 

Samarbete med NBV 

Falu FN-förening vill rikta ett stort tack till studieförbundet NBV för ett generöst stöd 
under verksamhetsåret 2018. Stödet har bestått av kopiering och framtagande av 
affischer, marknadsföring och lokaler för olika programaktiviteter under året. 
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