
Förbundsstyrelsemötet den 13 april 2019 

Det första styrelsemötet för 2019 ägde rum lördagen den 13 april. Dagen innan träffades 

förbundsstyrelsen för en heldagsworkshop tillsammans med programhandläggarna på kansliet för att 

få dragningar om de fokusfrågor som är på gång. Vid detta tillfälle handlade det om kärnvapen, 

minor och att stärka civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering. Detta är ett 

nytt initiativ för att styrelsen ska få bättre inblick i de aktuella frågorna. Möjligheter ges att diskutera 

såväl gamla som nya ställningstaganden, och huvudsyftet är att alla ska vara insatta i frågorna och att 

dessa ska vara förankrade hos våra förtroendevalda. Styrelsen fick även träffa Efraim Gomez, chefen 

för UD:s FN-enhet, som kom och berättade om arbetet och överlämnandet av arbetet i FN:s 

Säkerhetsråd. 

 

Följande ärenden togs upp vid styrelsemötet och beslut fattades: 

 

Ordföranderapport och GS-rapport  

Ordförande Annelie Börjessons samt GS Petra Hallebrants rapporter för perioden december - mars 

togs upp och godkändes. Ordförandens rapport redogjorde bl a om många möten runt om i Sverige 

med FN-föreningar/distrikt samt inspirationsträffar, deltagande vid rikskonferensen Folk och Försvar 

i januari i Sälen och deltagande vid den stora årliga kvinnokonferensen CSW i New York i mars. GS-

rapporten redogjorde bl a för olika möten med FN-föreningar runt om i landet i samband med 

inspirationsträffar, besök vid UN-City i Köpenhamn, den utlysta skolmatstävlingen klimatsmart 

skollunch samt om de kampanjer och kommunikationsteman som är på gång. Just nu pågår 

kampanjen mot kärnvapen. Rapporten handlade även om olika kansli- och personalärenden. 

 

Medlemsutvecklingsstrategi 

GS Petra rapporterade om status i det pågående projektet som handlar om att arbeta fram en ny 

medlemsutvecklingsstrategi för hela rörelsen. Enkätundersökningar är gjorda och ett första utkast 

kommer att skickas ut till en referensgrupp under maj månad. Preliminärt strategiförslag kommer att 

presenteras på styrelsemötet den 31 augusti 2019.  

 

Ekonomisk rapport 

Bitr gs Eva Rundgren Forsberg gick igenom årsredovisningen 2018 samt preliminär budget för 2019, 

vilka godkändes av styrelsen.  

 

Verksamhetsberättelsen 2018 

Gs Petra gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018, vilken godkändes. Dock konstaterades att de 

flesta bilderna i verksamhetsberättelsen är på unga kvinnor, vilket bör ses över till nästa års 

verksamhetsberättelse för att visa på en mångfald. 

 

Revisionsrapoort 

Bitr gs Eva RF gick igenom revisionsrapporten, där  bl a revisorerna hade synpunkter på hur FN- 

förbundet kan arbeta bättre med projektredovisning och tidrapportering samt göra tydligare 

avstämningar.  

 

Tjänsten som ungdomssekreterare 



Beslut togs att tjänsten som ungdomssekreterare görs om till ett treårigt förordnande med samma 
periodicitet som ordförande d v s under en kongressperiod med start i anslutning till kongressen 
2021. Tjänsten kommer att annonseras ut och detta första förordnande kommer att gälla under två 
år fram till juni 2021. 

 

Årets MR-pristagare 

Av de nomineringar som inkommit till Årets MR-pristagare beslöts att utse författaren och  

journalisten Katarina Wennstam.  

 

Årets FN-ungdom 

Till Årets FN-ungdom utsågs Caroline Slotte, som kommer att erhålla ett diplom samt en  

prissumma om 10.000 kr vid UNg-helgen den 27-28 april 2019. 

 

Sakfrågehandläggarnas rapporter 

De olika sakfrågehandläggarnas rapporter gällande verksamheten från november 2018 till april 2019 

godkändes.  

När det gällde insamlingsverksamheten och medlemsutvecklingen rapporterades om det pågående 

arbetet med ett byte till ett nytt CRM-system. Detta har blivit försenat och medfört att medlems-

aviseringen inte kunnat gå ut till medlemmarna som det var planerat. Dessa kommer att skickas ut i 

maj istället. Det innebär även att projektbidrag till FN-föreningarna, som skulle ha skickats ut innan 

sommaren, kommer att bli försenade och att man beslutat att 80% av medlemsintäkterna baserat på 

föregående år kommer att betalas ut till föreningarna och en justering kommer att ske under hösten 

på resterande belopp. 

  

Remissvar Kärnvapen 

Svenska FN-förbundet har tillsammans med åtta folkrörelser inbjudits att lämna ett remissvar på den 

utredning som ambassadör Lars-Erik Lundin har på uppdrag av utrikesminister Margot Wallström  

skrivit ang. att analysera konsekvenserna av ett svenskt tillträde till Konventionen om förbud mot 

kärnvapen. Svenska FN-förbundet avser att lämna in ett eget remissvar, vilket var på agendan för 

genomgång. Efter att vissa justeringar gjorts ställde sig Förbundsstyrelsen bakom det föreslagna 

remissvaret. 

 

Beslut aktuella fokusfrågor 
Som ett led i att bli tydligare i Svenska FN-förbundets ställningstaganden kring vad vi faktiskt tycker 
och vill uppnå för förändring med våra fokusfrågor kommer kansliet löpande under året att presentera 
förslag till förbundsstyrelsen om de fokusfrågor som är beslutade av styrelsen i verksamhetsplanen för 
2019-21. Detta är ett sätt att få möjlighet att dryfta de olika frågorna och förankra våra 
ställningstaganden i styrelsen. Först ut är frågorna om kärnvapen, minor samt att stärka civilsamhällets 
demokratiska utrymme och rätten till organisering. 
Förbundets sakfrågehandläggare hade på workshopen dagen innan styrelsemötet presenterat arbetet 
med fokusfrågorna och styrelsen beslöt vid styrelsemötet att ställa sig bakom formuleringarna. 
 

Information ang arbetet med varumärket 

GS Petra rapporterade att i samband med arbetet med vår varumärkesplattform pågår ett samarbete 

med reklambyrån King (som gör det helt gratis) och att de kommer att genomföra en del intervjuer  

med personer i rörelsen.  



 

Petter Ölmungers information 

Styrelseledamoten Petter Ölmunger rapporterade om två sammanlänkade initiativ som har att göra 

med förberedelserna inför FN:s 75-årsjubileum och förhoppningar om att få till ett FN reformtopp- 

möte då, UN2020 (www.un2020.org) som jobbar med kontakter med regeringsföreträdare samt 

Together First (www.together1st.org) som jobbar med att involvera civilsamhället inför och i 

samband med jubileet och reformarbetet. Han nämnde också några av de organisationer som står 

bakom initiativen, bland annat CIVICUS och Storbritanniens FN-förbund (UNA-UK).  

Båda dessa initiativ kan man ställa sig bakom som organisation. 

Vidare informerade Petter om ett initiativ som syftar till att stärka medborgarinflytandet i FN och 

som går under namnet UN World Citizens Initiative (www.worldcitizensinitiative.org). Detta initiativ 

kommer från organisationerna CIVICUS, Democracy Without Borders och Democracy International 

och kommer lanseras nu under 2019.  

 

Nästa förbundsstyrelsemöte kommer att ske den 24 maj 2019.  

 

http://www.un2020.org/
http://www.together1st.org/
http://www.worldcitizensinitiative.org/

