
   

 

1 

 

  

 

GS-rekrytering   

Rapport om hur processen med GS-rekryteringen fortskrider och att slutintervjuer pågår samt 

förhoppningen att rekryteringen ska vara klar inom några veckor. 

 

Information från Josephine Sundqvist, Svenska FN-förbundets kontaktperson vid Sida 

Josephine informerade om hur Sida förhåller sig i och med coronakrisen. Sida har stor förståelse för vad krisen 

innebär för FN-förbundets verksamhet, men ser att den enda möjliga vägen framåt är att alla måste vara mer kreativa 

än någonsin och hitta nya vägar till verksamhet, såsom digitala möten och budskap på sociala plattformar. Sida ser 

tecken på att biståndsviljan till bidrag utanför landet sjunker hos allmänheten och att viljan istället riktas mot att  

rädda lokala företag. Närhetsprincipen faller in i kriser och då är det särskilt viktigt att lyfta FN-tanken och ett starkt 

FN. FN-förbundet kan fortsätta med att föra ut budskapet till svenska folket om stöd för FN-tanken, kunskapen om  

Agenda 2030 i Sverige och världen samt kunskapen om att pandemin tvingar till omställning i verksamheter. 

Sidas besked är att det är viktigt att ställa om och kliva fram och hitta nya vägar att uppnå strategiska mål. Bra 

internkontroll och nära dialog med Sida. Konkurrensen kommer att öka mellan organisationer och det gäller att visa 

på förmåga att kunna samla aktörer och arbeta med aggregerade resultat. Nästa årsbidrag kan komma att påverkas 

av Sidas budget och den hårdnande konkurrensen. Josephine avslutade med att säga att hon kommer att stötta FN- 

förbundet och hålla kontinuerlig kontakt. 

   

Utvärdering måluppfyllelse 2019 (Sidas årsapport)  

Förbundsstyrelsen godkände årsrapporten till Sida, som har ett tillägg i avvikelseanalysen om den påverkan  

som coronakrisen kan innebära för FN-förbundets verksamhet. 

 

Medlemsutvecklingsstrategi/handlingsplan 

Handlingsplanen till medlemsstrategin diskuterades och att den ska ses som ett levande dokument. 

Medlemsrekryteringsteamet har haft stort fokus på det nya CRM-systemet för att komma tillrätta med en del  

problem och kompletteringar för att få arbetet med medlemshanteringen att fungera.  

   

Årets MR-pris  

Förbundsstyrelsen beslutar utse Hédi Fried till Årets MR-pristagare och att kansliet överväger att detta år göra hela 

ceremonin digital och då inbjuda alla medlemmar och organisationer att delta. 

 

Årets ungdomspris 

Förbundsstyrelsen beslutar att utse Felicia Sandin till Årets FN-ungdom.  

   

FN-forum och UNg-helgen 2020 

Förbundsstyrelsen beslutar att FN-forum kommer att flyttas från 30-31maj till den 10-11 oktober. Även  

UNg-helgen kommer att flyttas till den 8-11oktober och att FN-forum och UNg-helgen kommer att slås ihop för 

att använda personalresurserna på ett mer effektivt sätt, då det riskerar att  bli en anhopning av program och 

evenemang under ett antal veckor eftersom mycket flyttas från våren till hösten p g a coronaviruset. 

 

Rapporter från sakfrågehandläggarnas verksamhet   

Förbundsstyrelsen gick igenom och godkände sakfrågehandläggarnas rapporter som rör verksamheten under december 

2019 - mars 2020. 
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Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan om att bli riksorganisation 

Förbundsstyrelsen godkände Studieförbundet Vuxenskolans ansökan om att bli medlem som riksorganisation hos 

Svenska FN-förbundet och hälsa dem välkomna.  

 

Skrivelse ang Ican 

Förbundsstyrelsen beslutade att FN-förbundet inte ska använda Ican:s Cities Appeal som arbetsmetod i det fortsatta 

arbetet för en svensk anslutning till TPNW.  FN-förbundet ska istället i det lokala arbetet uppmana till kontakter 

med politiker som sedan inom sina partier förändrar den svenska hållningen i frågan på det nationella planet. 

 

   

Nästa förbundsstyrelsemöte är den 29 maj 2020.  

 


