
Förbundsstyrelsemötet den 24 maj 2019 

Vid styrelsemötet den 24 maj 2019 togs följande ärenden upp och beslut fattades: 

 

Ordföranderapport och GS-rapport  

Ordförande Annelie Börjessons samt GS Petra Hallebrants rapporter för perioden april - maj togs upp 

och godkändes.  

Ordförandens rapport redogjorde bl a för besök ute i folkrörelsen, WFUNA-mötet i Rom den 19-22 

maj, som hon och GS deltog i och där träffade flera olika FN-förbund runt om i Europa. Vidare 

informerade ordförande om FN-förbundets deltagande i SIPRI-Lecture den 27 maj samt att MR-

kommissarie Michelle Bachelet skulle komma och besöka FN-förbundets kansli den 27 maj, då FN-

förbundet ska vara värd för ett seminarium med civilsamhällesorganisationer i MR-nätverket. 

Dessutom informerades att Årets MR-pris kommer att delas ut på Järvaveckan i Stockholm den 14 

juni på stora scenen. GS-rapporten redogjorde bl a för en organisationsförändring fr o m den 1 juni 

rörande två nya chefstjänster, där Emma Edwall blir insamlings- och kommunikationschef och Helen 

Huledal blir chef för skolverksamheten. Dessutom informerades om riksdagens FN-nätverk som 

kommer att starta upp igen samt de olika kommunikationsteman och kampanjer som förbundet just 

nu arbetar med. 

 

Ekonomisk rapport 

Bitr gs Eva Rundgren Forsberg gick igenom den ekonomiska rapporten för januari, februari och mars 

utfall samt informerade om de olika rapporter som har skickats in till UD och Sida. Samtlig 

information godkändes av styrelsen.  

 

Sakfrågehandläggarnas verksamhetsrapporter 

De olika sakfrågehandläggarnas rapporter gällande verksamheten från april 2019 till maj 2019 

godkändes.  

När det gällde medlemsutvecklingsrapporten redogjorde GS Petra för det fortsatta arbetet som 

medlemsutvecklingsgruppen (MUS-gruppen) gjort med bl a tre olika workshops för kanslipersonalen, 

förtroendevalda samt riksorganisationer. Vid dessa workshops har många bra synpunkter, förslag och 

idéer kommit fram. Ett andra utkast till strategin kommer att skickas ut till referensgruppen innan 

sommaren och förbundsstyrelsen kommer att få ett förslag till medlemsstrategi vid FS-mötet i 

augusti att ta ställning till. 

  

Beslut aktuella fokusfrågor 

Som underlag för styrelsens diskussion och ställningstagande angående de fokusfrågor som FN-
förbundet arbetar med just nu hade sakfrågehandläggarna tagit fram ett budskapspapper som 
presenterades. De aktuella fokusfrågorna var UNPA-kampanjen, skolmat, DR Kongo samt CERD. 
Efter diskussioner beslöts styrelsen att ställa sig bakom formuleringarna i budskapspappren samt 
kansliets förslag.  
    

Årsplan 2020 för AU- och FS-möten 

Styrelsen tog beslut om datum för AU- och FS-möten under kalenderåret 2020. 

 

UN Youth Program 



Styrelseledamoten Sebastian Qvist presenterade ett förslag som handlade om att FN-förbundet 

startar ett samarbete med UN Youth program, FN:s ungdomsprogram i Sverige som handlar om att  

ungdomar har möjlighet att delta i FN. Programmet finns i Sverige sedan många år och det sköts idag 

av LSU. Det är många andra länders FN-förbund som sköter detta idag. Styrelsen beslöt att uppdra 

till kansliet att se över möjligheterna för Svenska FN-förbundet att bli en partner till Sveriges UN 

Youth Program och vad det skulle innebära.  

 

 

Nästa förbundsstyrelsemöte kommer att ske den 31 augusti 2019.  

 


