
Falu FN-förenings årsmöte   2020-02-16 

 
Föreningens studiecirkels kärnvapenutställning presenterades kort av Cecilia Berg 

Vi gjorde också en presentationsrunda före mötets öppnande. 

 

§1 Deltagarlista och röstlängd fastställdes. 

 

§2 Mötet förklarades stadge-enligt utlyst. 

 

§3 Dagordningen fastställdes. 

 

§4 Som ordförande för mötet valdes Karin Alexanderson. 

     Mötessekreterare  Annica Ericson. 

 

§5  Som protokolljusterare valdes P-O Tellander och Anders Engdahl. 

 

§6  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut föredrogs och fastställdes. 

 

§7  Revisor Kristina Guffars lämnade sin berättelse. 

 

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§9  Verksamhetsplan och budget för år 2020: Godkändes, förslag som uppkom 

under denna  punkt hänsköts till den blivande styrelsen för vidare handläggning. 

Förslagen handlade om Palestina, afghanska flyktingar och vart FN är på väg 

(eventuell studiecirkel). 

 

§10  Mötet fastställande av antal ledamöter i styrelsen till 5 och suppleanter 2. 

 

§11 Föreningens avgående kassör Susanne Martinsson och styrelseledamoten 

Helge Sonntag avtackades med varsin tulpanbukett. 

 

§12  Som föreningens a) ordförande kvarstod Karin Alexanderson, som har ett år 

kvar på sitt mandat. 

        b) föreningens nye kassör valdes Kjell Sundström på 2 år. 

 

§13  Som övriga ledamöter i styrelsen kvarstod Lars-Olov Holmqvist, som har ett 

år kvar på sitt mandat, samt nyval Cecilia Berg på 2 år och omval Annica Ericson på 

2 år. 

suppleanter: nyval på Sylvia Källberg och Berit Karlsson, bägge på 1 år. 

 

§14  Val av revisor: återval av Kristina Guffars, nyval som revisorssuppleant Erik 

Eriksson. 

 



§15  Som ombud  till FN-distriktets årsmöte 15 mars valdes Annica Ericson, 

        suppleant Inger Malmberg 

 

§16  Valberedning: Sammankallande Helge Sonntag och Ernst Nordström valdes. 

  

§17  Behandling av motion inkommen till årsmötet: Bernt Lindberg visade 

fotografier och föredrog sin skrivelse angående vanskötseln av Lugnetreservatet i 

Falun. Mötet hänskjuter frågan till styrelsen för beredning och beslut. 

 

§18 Ärende som styrelsen utsänt i samband med kallelsen: 

Falu FN-förenings öppna brev till regeringen 16 februari 2020 ang. redovisning av 

regeringens övervägande inför översynen av NPT har antagits av Vänsterpartiet i 

Falun, FN-distriktet Dalarna, Miljöpartiet De Gröna Falun och Folket i Bild i 

Västmanland-Dalarna. Vi väntar svar från några ytterligare organisationer. Mötet 

antog uttalandet som sitt och kommer att sända det till tidningar och regeringen.   

 

§19  Övriga ärenden Inga 

 

§20  Mötet avslutades. 

 

Inger Malmberg berättade om Gemenskapsboendet Tersen, vars samlingssal FN-

föreningen hyrt för detta mötet. 

Vi avnjöt Ingers goda mat och fick ett fint föredrag om verksamheten på  FN-skolan 

Falu Frigymnasium av andraårseleverna Elsa Klingberg och Rebecca Svenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
Annica Ericson sekreterare 

 

 

 

 

 

Justeras:   __________________________   ______________________________ 

                         Anders Engdahl                                  P-O Tellander 


