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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 FÖR FALU FN-FÖRENING 

 

Styrelse 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 2019 bestått av; Karin 
Alexanderson (ordförande), Annica Ericsson (sekreterare), Susanne Martinsson 
(kassör), Lars-Olov Holmqvist (vice ordförande), Helge Sonntag (ledamot), Cecilia 
Bergh och Thomas Svensson (ersättare/suppleanter). 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden. Antal 
medlemmar: 56 (2018:40; 2017: 38). 

 

Aktiviteter i enlighet med den antagna verksamhetsplanen  

Den av årsmötet antagna verksamhetsplanen har varit vägledande för 
styrelsens arbete och verksamhetsberättelsen följer de rubriker som angivits i 
planen.  

Informationskampanj Agenda 2030 

Vecka 43 dvs. 21 – 26 oktober arrangerade Falu FN förening en agenda 2030 vecka. 
Vi ordnade en utställning om FN och FN föreningen samt hade informationsmaterial 
att dela ut och basen var Falu kommuns demokraticentrum. På en skärm visades 
korta filmer om kärnvapenförbudet. Vi bemannade utställningen varje dag och mötte 
ett antal falubor och kunde informera om föreningen och vårt arbete med de globala 
målen och bl.a. med kärnvapenförbudet. Målgruppen var Falubor men vi hade även 
besök av fyra personer från Zimbabwe som var nyfikna på demokratirummet. En dag 
var vi med samma upplägg även på biblioteket i Vika. Invigningen av veckan skedde 
på stadsbiblioteket måndag 21 okt med riskdagsledmoten Roza Güclü Hedin och 
distriktsordförande Helge Sonntag som talare. I detta samarbetade vid Falu kommun 
och NBV och länsstyrelsen Dalarna som beviljat oss pengar. 

I anslutning till arbetet med Agenda 2030 anordnade vi två föreläsningar med fokus 
på demokrati och miljö, bägge den 4 november. 

• Ebba Tellander doktorand och bosatt i Oslo föreläste vid FN-skolan Falu Fri 
under rubriken: Människor som står upp mot förtryck, en inspirerande historia 
från Somaliland. Hennes forskning rör kollektiv handling och icke-
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våldsmotstånd under förtryck och krig i Somalia och Somaliland. Cirka 80 
personer deltog. 

 
• Odin Lysaker. professor i Filosofi från Agders universitet i Kristiansand i Norge 

gav en offentlig föreläsning på Högskolan Dalarna under rubriken: Greta 
Thunberg och mänskliga rättigheter ur ett grönt perspektiv. Vid föreläsningen 
diskuterades begreppet mänskliga rättigheter som ses som grunden för de 
mänskliga rättigheterna, kan detta värde också omfatta naturen? Cirka 50 
personer deltog. 

 

Samtliga dessa tre aktiviteter uppmärksammades i lokalpressen. 

 

Internationella kvinnodagen och teaterföreställning 

I samarbete med Zonta Falun-Borlänge (Zonta är en internationell organisation som 
arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället. Föreningen samverkar med FN 
som rådgivande organ) arrangerades ett program på Dalarnas museum i Falun den 8 
mars. Även den 8 december deltog vi i samverkan med Zonta vid en icke-
våldsdemonstration för att uppmärksamma våld i nära relationer och mäns våld mot 
kvinnor med ett efterföljande möte med föreläsning på Grand i Falun.  

”Vi skulle ha spelat Lysistrate”, en föreställning om kvinnorna i fredsrörelsen 
framfördes av teatergruppen Gigafon. Föreställningen visades vid ett par skolor i 
Dalarna samt offentligt vid Kultursoppa på Dalateatern i Falun där ordföranden fick 
möjlighet att kort berätta om antikärnvapenkampanjen. Detta var ett 
samarrangemang med Dalarnas FN-distrikt och Dalateatern. 

 

Manifestationer för ratificering av FN:s kärnvapenförbud 

Under våren året har den sk. Kärntruppen (består av styrelsens ledamöter och flera 
andra av medlemmarna men även representanter för Folket i Bild kulturfront Dalarna-
Västmanland samt en medlem från Borlänge FN-förening) arrangerat en rad 
manifestationer återkommande vid Geislerska parken andra lördagen i varje månad. 
Syftet har varit att få den svenska regeringen att ratificera FN:s konvention om 
kärnvapenförbud. 
 
Tal av inbjudna representanter från olika organisationer har varvats med sång och 
musik. På den sista manifestationen i maj innan sommaruppehållet påbörjade vi FN-
förbundets namninsamling för att Sverige ska skriva på kärnvapenförbudet. Vi har 
samlat namn vid flera olika arrangemang och samlat ungefär 585 namn vilket är en 
stor del av de cirka 5000 namn som förbundet samlat in totalt. I slutet av september 
blåstes namninsamlingen av på nationell nivå.  
Flera av dessa manifestationer har uppmärksammats både i tidningar och radio. 
 
Kärntruppen har under 2019 haft 9 möten då minnesanteckningar skrivits. 
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Föreningen har skickat in ett remissvar till utrikesdepartementet på den sk. 
Lundinutredningen avseende konsekvenserna av ett svenskt tillträde till FN:s 
konvention om kärnvapenförbud. Även distriktet antog detta som sitt. 
 
Några representanter för kärntruppen har träffat tre riksdagsledamöter Roza Güclü 
Hedin och Patrik Engström (S) i början av juni och dessförinnan Daniel Riazat (V) för 
med anledning av regeringens kommande beslut om att skriva på FN konventionen 
om kärnvapenförbud eller inte. 
 
Ett offentligt möte mot kärnvapen anordnades 17 september i Borlänge.  
Huvudtalare: ICAN:s ledare Beatrice Fihn, Nobels fredsprismottagare. FN-förbundets 
ordförande Annelie Börjesson talade och Falu Fredskör framträdde. Beatrice Fihn 
besökte även och talade inför elever i Avesta och Falun. Distriktet var huvudarrangör 
men skedde i samarbete med Falu FN-förening. I samband med detta tillskrev 
Faluföreningen samtliga kommunfullmäktigeledamöter och inbjöd dem att delta i 
mötet. 
  
Tre personer från Falu FN-förening träffade professor Thomas Jonter, Stockholms 
universitet vid ett informellt möte 5 december för att diskutera den svenska 
regeringens ställningstagande att inte skriva på FN:s konvention om 
kärnvapenförbud. Jonter har forskat om kärnvapenfrågorna i många år. Forskningen 
handlar om hur Sveriges regeringen sagt nej till kärnvapen trots att man efter andra 
världskrigets slut var positiv till dessa och varför man inte idag vill skriva på FN:s 
konvention om kärnvapenförbud. Vad gjorde att regeringen ändrade åsikt? Vad kan 
vi lära av historien? Vi planerar att anordna ett offentligt möte med Jonter på Falu 
stadsbibliotek 19 februari 2020. 
 

Studiecirkel 

I slutet av april startade en studiecirkel med stöd av NBV. Cirkeln har bestått av 7 
deltagare och träffats 11 gånger. Föreningens vice ordförande Lars-Olof Holmqvist 
har varit studiecirkelledare. Resultatet är en utställning bestående av nio skärmar 
som ska vandra runt på bibliotek, offentliga platser m.m. Den ska ge kunskap och 
bidra till att skapa opinion för att få ett svenskt JA till FN:s förbud mot kärnvapen. Till 
denna cirkel har ett miniprojektbidrag om 6000 kr erhållits från FN-förbundet. 

 
FN-dagen 

På FN-dagen anordnades en kärnvapenmanifestation på Stora Torget i Falun 
tillsammans med Borlänge FN-förening och med stöd av NBV. Ordföranden för 
Dalarnas S-kvinnors Ingalill Persson, Rikard Rudolfsson från Vänsterpartiet i 
Borlänges samt Miljöpartisten Maj Ardesjö talade. Trubaduren Mats Höjer läste 
dikter, sjöng och ackompanjerade allsången. Föreningens sekreterare var moderator. 
Föreningen hade sökt och fått 12 000 kr i miniprojektbidrag från FN-förbundet. 
Borlänge FN-förening bidrog med 2500 kr till annonskostnader. Bidragen 
möjliggjorde annonsering i lokalpressen på ett sätt vi normalt inte har pengar till samt 
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inköp av tält för att skydda musik/tal anläggning och en strålkastare. Ett åttiotal 
personer deltog. 

Övriga arrangemang/aktiviteter 

• Föreläsning på stadsbiblioteket 28 november med författaren Johan Persson 
om Västsahara, i samarbete med Falu Afrikagrupp. 

• Seminarium tillsammans med NBV 27 maj på Elverket med anledning av 
boksläpp: Klippan i Kaikoura - en amatörvärldsförbättrares memoarer av Erik 
Eriksson, Falun. 

• GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som är en 
lag i Sverige och som ersatt personuppgiftslagen. Syftet är att skydda  

• människors personuppgifter och klargöra att man har rätt att ta del av, radera, 
eller rätta uppgifter som organisationer och företag har om enskilda personer. 
GDPR policy för Falu FN-förening har utarbetats och antagits av styrelsen.  

• Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats. Föreningens facebooksida har tagits 
bort då vi inte förmått att hålla den uppdaterad och aktuell.  

• Ordföranden och sekreteraren deltog på förbundets inspirationsdagar 30 mars 
i Hallsberg.  

• Tre styrelsemedlemmar deltog i distriktets inspirationsdag den 14 september i 
Borlänge.  

Samarbete med NBV m.fl. 

Falu FN-förening vill rikta ett stort tack till studieförbundet NBV för ett generöst stöd 
under verksamhetsåret 2019. Stödet har bestått av kopiering och framtagande av 
affischer, marknadsföring och lokaler för olika programaktiviteter under året. Ett stort 
tack även till Falu Fredskör och trubaduren Mats Höijer för medverkan i flera av våra 
aktiviteter och sist men inte minst lansskapsarkitekt Åsa Holmqvist, Bagarmossen 
som bidragit till utformningen av utställningen om kärnvapen. 

Projektbidragsansökningar 

• Miniprojektbidrag om 6000 kr har sökts för utställningen och beviljats.   
• Miniprojektbidrag om 15 000 kr söktes av förbundet och 12 000 beviljades för 

FN-dagen.  
• Projektbidrag 40 000 kr har sökts för 2020 av förbundet. Föreningen fick 35 000 

beviljat och avser fortsatt arbete för ett kärnvapenförbud.  

Falun  

Februari 2020 

……………………… …………………… …………………… 

Karin Alexanderson Susanne Martinsson Annica Ericsson 

 

……………………… …………………      …………………     …………………….. 

Lars-Olov Holmqvist Helge Sonntag       Cecilia Bergh   Thomas Svensson 


