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Information om generalsekreterartjänsten 

Ordförande Annelie Börjesson informerade att GS Petra Hallebrant kommer att sluta sin tjänst den 20 december. 

Ordförande meddelar att hon kommer att till dess att ny gs är rekryterad och introducerad kommer att bistå kansliet  

efter GS förslag och önskemål. 

  

Arbetsmiljöpolicyn 

Förbundsstyrelsen godkände arbetsmiljöpolicyn, som i och med att den nya chefsorganisationen trädde i kraft  

den 1 juni 2019 har uppdaterats, så att det är tydligt vilka uppgifter som GS delegerat till respektive chefer. 

 

Process rekrytering ny GS 

Styrelsens ambition är att få en ny GS på plats så snart som möjligt. Styrelsen är mån om att ha en god relation med 

personalen och har för avsikt att regelbundet ha kontakt med personalrepresentant från den lokala fackklubben och 

konsultera dem i rekryteringsförfarandet.  

 

Ekonomi  

Förbundsstyrelse beslutade att godkänna Eva Rundgren-Forsbergs rapport om budget och utfall januari-september,  

vilket visar på en uppskattad prognos på minskade intäkter. Denna minskning beror främst på minskade  

insamlingsintäkter samt avslag på FN-förbundets ansökan till Postkodstiftelsen. Styrelsen godkänner informationen  

om att FN-förbundet har fått ansökan till UD beviljad, att ansökan för Glokala Sverige och kärnstödet nu är  

inskickad till Sida och att vi har haft en bra strategisk diskussion med vår handläggare där. Vidare godkändes  

den preliminära bilagda budgeten för 2020 och 2021. 

 

Riskhanteringsplan 

Årlig revidering av riskhanteringsplanen som tagits fram i samråd med ledningsgrupp och kanslipersonal godkändes.  

 

Medlemsstrategin  

Förbundsstyrelsen beslutade anta medlemsstrategin och handlingsplan för kansliet samt att ge GS och kansliet i 

uppdrag att jobba vidare med förslaget på en modern organisation för medlemsutveckling. 

   

Löpande årlig genomgång av antagna motioner vid kongress 2018 

En genomgång av sammanställning och handlingsplan av de antagna motionerna från kongressen 2018 gjordes. 

Konstaterades att kansliet ligger i bra fas vad gäller arbetet med motionerna. 

En stadgeändringsgrupp tillsattes för att se över stadgarna inför kongressen 2021. 

 

Rapporter från sakfrågehandläggarnas verksamhet   

Förbundsstyrelsen gick igenom och godkände sakfrågehandläggarnas rapporter som rör verksamheten under  

september - november 2019. 

 

Besök av Josephine Sundqvist, programansvarig från Sida, som berättade om Svenska FN-förbundets samarbete 

med Sida samt KAPAME-strategin (strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 

2030) 

 

Svenska sexköpslagstiftningen 
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PM angående Kvinnokonventionen/sexköp av Gertrud Åström diskuterades. Där det föreslogs att FN-förbundet  

uttalar stöd för den svenska sexköpslagen och ett förstärkt arbete mot prostitution i världen med hänvisning till 

Kvinnokonventionens artikel 6. Ställningstagande föreslås inför CSW 2020 och den tionde CEDAW- 

rapporteringen och datum för Kvinnokonventionens antagande den 18 december.  

 

Svenska FN-förbundet föreslås att ta ställning och agera på följande sätt: FN-förbundet profilerar sig som försvarare 

av Kvinnokonventionen och kvinnors rätt att inte vara handelsvaror (artikel 6), FN-förbundet föreslår den svenska 

regeringen att utreda omfattningen av svenskt bistånd till koppleri, bordell- och prostitutionsverksamhet, FN-förbundet 

ställer krav på biståndsinsatser för att hjälpa utsatta bort från prostitution och information om sexköp som våld (FNs 

definition).  

 

Förbundsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom och publicera stöd för den svenska sexköpslagen. Styrelsen gav 

kansliet i uppdrag att diskutera hur frågan ska kommuniceras, med en artikel och/eller ett ställningstagande på 

hemsidan tillsammans med fler organisationer och att ta upp frågan i WFUNA. Gertrud Åström bistår och kommer att 

kontaktas av pressansvarige Pekka Johansson för underlag av en artikel/uttalande. 

 

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets årsredovisning för 2018  

Förbundsstyrelsen beviljade Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets styrelse ansvarsfrihet för år 2018.  

  

Skrivelse från Dala-distriktets styrelse inkom den 15 november 2019     

En skrivelse från Dala-distriktets styrelse, som handlar om hur arbetet med kärnvapenförbudet ska gå vidare, 

diskuterades. Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra till kansliet att skriva ett svar till Dala-distriktet och tacka för 

skrivelse och informera om att FN-förbundet har för avsikt att följa upp kärnvapenförbudet i någon form i 

verksamhetsplaneringen som görs inför år 2020. 

 

 

Nästa förbundsstyrelsemöte är den 3 april 2020. 

 


