
Förbundsstyrelsemötet den 30 november 2018 

Det andra ordinarie styrelsemötet med styrelsen ägde rum den 30 november 2018. 
Följande ärenden togs upp och beslut fattades: 
 
GS-rapport och ordföranderapport  
Gs samt ordförandens rapport för perioden september - oktober togs upp och godkändes. GS rapport 
redogjorde bl.a. om olika event i samband med FN-veckan samt kansliärenden. Ordförandens 
rapport redogjorde bl.a. kontakt och besök av föreningar, olika event där hon deltagit, WFUNA:s 
plenarmöte, samt resan till riksorganisationer till FN i New York som blev mycket lyckad. 
 
WFUNA:s plenarmöte (World Federation of United Nations Associations) i oktober  
Ordförande Annelie Börjesson, generalsekreterare Peta Hallebrant och styrelseledamot Sebastian 
Qvist (ungdomsrepresentant) rapporterade från WFUNA:s plenarmöte, som hölls den 17-21 oktober. 
WFUNA är vår huvudorganisation och de har plenar vart tredje år (motsvarande vår kongress) i år 
hölls plenaren i Dominikanska republiken. 
En kort resumé är följande: tidigare ordförande Park Soo-gil från Sydkorea lämnade över 
ordförandeklubban till Leonel Fernández från Dominikanska Republiken. I WFUNA:s styrelse är 
Norden nu representerad av Torleif Jonasson från Danmark, Anne Cathrine da Silva från Norge och 
Helena Laukko från Finland. Vad gäller motionerna så var det lite extra spännande då Sverige hade 
med två – en om att arbeta för att fler länder skall ansluta sig till folkmordskonventionen och en om 
att ratificera kärnvapenavtalet TPNW. Den förstnämnda antogs utan problem, och den om 
kärnvapenförbudet stötte på patrull. Efter viss argumentation och några turer gick även denna 
igenom, och glädjen var stor! Dessutom fick vi justerat det uttryck i motionen om UNPA som vi i 
originalversion sett som lite problematiskt – ’legislators’ är nu ersatt med ’parliamentarians’. 
Sammantaget är vi mer än nöjda, och det var självklart också både roligt och givande att nätverka 
och träffa representanter från de andra FN-förbunden. 
 
Verksamhetsplan för 2019 - 2021  
Beslut togs om verksamhetsplanen för 2019-2021, som kansliet har arbetat fram, och godkändes av 
styrelsen. De motioner som antogs på kongressen i juni 2018 har på olika sätt arbetats in i detta 
dokument. I planen presenteras förbundets styrmodell, övergripande mål, målgrupper, metoder, 
fokusfrågor, önskade förändringar och övergripande mål för de tre pelarna MR, Utveckling samt Fred 
och Säkerhet. Vidare står nyckeltal, resultatuppföljning och målmatriser m.m. med i planen. 
 
Ekonomisk rapport 
Gs Petra gick muntligen igenom en rapport om det ekonomiska läget som godkändes. Just nu väntar 
vi på svar från Sida om besked för vår kärnstödsansökan för 2019-21 som pga regeringssituationen 
gör att Sida inte fått sin budget för 2019 godkänd ännu. Förhoppningsvis kommer besked innan 
julledigheterna.  
 
Medlemsutvecklingsstrategi 
En projektgrupp har under hösten arbetat fram ett förslag till uppdragsbeskrivning som styrelsen ska 
ge till kansliet och som gäller att ta fram en medlemsutvecklingsstrategi, som ska vara vägledande för 
årsvisa handlingsplaner, på vilka kansliet ska bygga sitt dagliga arbete med medlemsutveckling.  



Förslaget och en tidsplan godkändes. Under strategiprocessens gång kommer ett antal enkät- 
undersökningar inom rörelsen och våra riksorganisationer att göras. Preliminärt strategiförslag 
föreslås presenteras på styrelsemötet 31 augusti 2019.  
 
Besök av Irina Schoulgin Nyomi, bitr myndighetschef vid Svenska FN-representationen i  
New York 
Irina Schoulgin Nyomi kom på besök för att träffa förbundsstyrelsen och berätta om arbetet vid  
Svenska FN-representationen i New York och senaste nytt om Sveriges arbete i Säkerhetsrådet. 
 
Genomgång av motionerna som antogs vid kongressen 2015 
Gs Petra Hallebrant rapporterade om hur de 9 motioner som antogs vid kongressen 2015 har 
hanterats under åren 2016-2018 och styrelsen godkände rapporten.  
När det gäller motion 9 har FN-förbundet nu även beslutat att ha minoriteter som en fokusfråga och 
vad gäller motion 17 kommer sakkunniga på kansliet att arbeta med klimathotet och då rikta det till 
någon specifik fråga, t ex kopplad till urfolk, demokrati, kärnvapen eller annan inriktning. 
  
Vidare diskuterade styrelsen om aktuella frågor som kan handla om flyktingfrågan, integration eller 
annat som upplevs ute i rörelsen som viktigt att arbeta med. Styrelsen betonar dock vikten av att ändå 
hålla fast vid att på kansliet arbeta med de fokusfrågor som beslutats via motionerna på kongressen 
och i den 3-åriga verksamhetsplanen - det handlar om resurser och expertkunskaper på kansliet.  
Däremot är föreningarna och distrikten självständiga organisationer och kan själva arbeta med de 
frågor som de tycker är viktiga. De fokusfrågor som beslutats på kongressen och som finns med i 
verksamhetsplanen för 2019-21 är dock de frågor som man kan söka projektbidrag för årligen från 
kansliet. Om en viss förening har expertkompetens inom någon specifik fråga så uppmuntras 
samarbete med andra och att åka ut till andra föreningar och föreläsa.  
 
Riskanalys och riskhanteringsplan 
Svenska FN-förbundet måste följa den kvalitetskod som utvecklats av FRII (Frivilligorganisationernas  
insamlingsråd) och årligen upprätta en riskanalys och riskhanteringsplan. Styrelsen gick igenom den 
analys som upprättats för förbundet och hade en del kommentarer och mindre justeringar, vilka 
kommer att åtgärdas av kansliet och sedan låta AU ta beslut om. 
   
Sakhandläggarnas rapporter 
De olika sakhandläggarnas rapporter gällande verksamheten från 1 september till 30 oktober 
godkändes. Det gällde insamlingsverksamheten (för kännedom har Skolmat till och med september 
2018 inbringat drygt 750 000 kr, Flicka ca 630 000 kr och Minor 56 000 kr), skolverksamheten (där vi 
nu gladeligen har 39 FN-skolor), och den internationella verksamheten (tog bl.a. upp information om 
den nya omgången utlandspraktikanter - fem ungdomar - som utbildats i maj. Rapporten gav också 
en bild av situationen i de länder där vi har systerförbund; DR Kongo, Armenien, Georgien, Tanzania 
och Zimbabwe.) 
 
 
 
 



Firmatecknare 
I samband med att ny bitr. generalsekreterare, Eva Rundgren Forsberg, kommer att börja sin 
anställning i januari 2019 behövdes beslut om firmatecknare revideras, vilket gjordes och godkändes 
av styrelsen. 
 
Policy för styrelsens kommunikation  
Svenska FN-förbundets pressekreterare Pekka Johansson redogjorde för det aktuella läget inom den 
svenska FN-rörelsen. Han framförde att han upplever att intresset för FN-frågorna har ökat tack vare 
Sveriges plats i säkerhetsrådet.  
                                     
Vidare redogjorde Pekka Johansson om policyn för förbundsstyrelsens kommunikation samt svarade 
på frågor om vad som gäller för styrelseledamöterna vid kontakt med journalister, uttalanden, 
debattinlägg etc. Det går bra att uttala sig i frågor som man själv har kompetens för men då inte som 
styrelseledamot för FN-förbundet. När det gäller talesperson för förbundet är det ordföranden som 
uttalar sig politiskt och generalsekreteraren uttalar sig om projekt etc. som förbundet arbetar med. 
Sedan kan även bitr. generalsekreterare och pressekreterare uttala sig i de fall ordförande eller 
generalsekreterare inte är tillgängliga. 
 
På FN-dagen, MR-dagen och internationella kvinnodagen skickas en debattartikel till ordförande för 
FN-föreningar/distrikt med erbjudande att skriva under tillsammans med förbundsordföranden. 
                               
Pressekreteraren finns tillgänglig för diskussion om så önskas om någon i styrelsen eller ordförande 
för FN-förening/distrikt vill lägga ut något i lokala medier. 
 
 
Nästa förbundsstyrelsemöte kommer att ske den 12-13 april 2019.  
 


