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På Svenska FN-förbundets hemsida finns de motioner som antogs vid FN-förbundets kongress 
2018 i sin helhet.  
Se https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/fn-forbundets-kongress-2018/ 
 
 
 
Motionerna 1-4 om kärnvapen: 
Motion 1 – FN:s konvention om förbud mot kärnvapen 
Motion 2 – Svensk ratificering av FN-konventionen mot kärnvapen 
Motion 3 – Kampanj för ratificering av FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen 
Motion 4 – Det är dags att förbjuda alla kärnvapen 
 

ANGÅENDE: att intentionen i motionerna 1-4 bifalles, innebärande att Svenska  
FN-förbundet genom opinionsbildning mot beslutsfattare och 
allmänhet, dels prioriterar att Sverige ratificerar det kärnvapen-
förbud som beslutades om i FN juli 2017, dels aktivt arbetar för att 
avskaffa alla kärnvapen inför 2020, då det är 50 år sedan NPT, 
ickespridningsavtalet skrevs under  

  
INLÄMNAD AV:  IKFF, Falu FN-förening, FN-förbundets Daladistrikt, Köpings FN-, 

Förening, Lerums FN-förening, Kristianstads FN-förening  
SKRIVEN AV:  Elin Hedkvist, Helge Sonntag, Bertil Sandén, Jan Lindelöf 
 
BESLUT: att  intentionen i motionerna 1-4 bifalles 
 

ÅTGÄRD 

Kongressbesluten fick förbundsstyrelsen att i verksamhetsplanen för 2019-2021 tydligt lyfta 
upp kärnvapenfrågan. Den fick status av s k ”fokusfråga” inom planen och i styrelsens övriga 
arbete. Detta har i sin tur synts praktiskt i att den tjänst vi har avsatt för fredsfrågor på kansliet 
har fått förändras så att kärnvapenfrågan under perioden varit den fredsfråga som upptagit 
störst del av arbetstiden. I budgetarbetet i övrigt syns en tydlig satsning på kärnvapenfrågorna. 
Även andra medarbetare har lagt mer arbetstid på kärnvapenfrågorna under de gångna åren 
än före kongressbeslutet. 
 
Satsningen på att omprioritera arbetsinnehållet i den huvudsakliga fredsinriktade tjänsten på 
kansliet har skett på bekostnad av arbete med andra fredsfrågor. 
 
En mängd aktiviteter har gjorts under perioden. Vi nämner här bara några i sammanfattning. 
 
Vi har försökt engagera också den globala FN-förbundsrörelsen genom att vi lyfte frågan om 
TPNW i en motion till WFUNAs Plenary Assembly. Motionen antogs men, utöver insatser 
från UNA-UK, är vår bild att det är få UNA:s som aktivt arbetar med frågan. 
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Under 2019 genomförde vi en stor kampanj med krav på ”Nej till kärnvapen” och för svensk 
signering och ratificering av TPNW. Den resulterade i ett stort antal namnunderskrifter som 
sedan lämnades över till utrikesministern. 
https://fn.se/aktuellt/pressmeddelanden/35-686-namn-mot-karnvapen-till-ann-linde/ 
Vi fick i sammanhanget utrikesministern att hålla dörren på glänt för en omprövning av 
regeringens beslut att inte skriva under TPNW om nedrustningsframsteg inte nås i andra fora. 
 
Under 2020 satte vi ihop en tillfällig nationell ungdomsgrupp för att till UD framföra 
synpunkter från ungdomar på kärnvapenfrågorna. 
 
Vi har under kongressperioden löpande deltagit i debatten om TPNW även genom 
pressmeddelanden och en lång rad tidningsartiklar på egen hand och i samarbete med andra 
organisationer. Några exempel: 
https://fn.se/aktuellt/debattartiklar/internationell-dagen-for-avskaffande-av-karnvapen/ 
https://fn.se/aktuellt/pressmeddelanden/hall-oppet-for-karnvapenforbud-linde/ 
https://fn.se/aktuellt/debattartiklar/vagval-for-c-om-karnvapen/ 
https://fn.se/aktuellt/debattartiklar/regeringens-karnvapenprioriteringar-ar-svartolkade/ 
https://fn.se/aktuellt/debattartiklar/sverige-maste-vaga-sta-upp-mot-karnvapen/ 
https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/historiskt-avtal-mot-karnvapen-trader-i-kraft/ 
https://fn.se/aktuellt/debattartiklar/karnvapenforbud-forverkligas-men-sverige-saknas/ 
 
Temanummer i Världshorisont våren 2020 med bland annat denna artikel: 
https://fn.se/aktuellt/varldshorisont/npt-ar-hornstenen-i-arbetet-mot-karnvapen/. 
 
Löpande och särskilt under hösten 2020 har vi uppmuntrat FN-föreningar och distrikt att 
mobilisera rörelsen i frågan. Vi har t ex bistått med förslag på brev till att skicka till 
riksdagsledamöterna. Vi har tagit fram affischer som kan brukas som utställning vid lokala 
event. Under 2021 finns också en folder framtagen för den som, när pandemin lagt sig, vill ha 
något att lägga på bokbord m m. 
 
Vi har i arbetet för svensk anslutning till TPNW samarbetat främst med Svenska läkare mot 
kärnvapen, IKFF och Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. FN-förbundet är sedan våren 
2020 också partner till den globala folkrörelsekoalitionen mot kärnvapen, ICAN. 
 

 

Motion 5 om UNPA:  

FÖR ETT DEMOKRATISKT FN  

 
ANGÅENDE : att  med beaktande av 2015 års kongressbeslut, ge förbundsstyrelsen i 

uppdrag att söka och pröva olika vägar för att stärka och bredda 
stödet för UNPA-kampanjen, såväl nationellt som globalt. 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att initiera ett långsiktigt och 

https://fn.se/aktuellt/pressmeddelanden/35-686-namn-mot-karnvapen-till-ann-linde/


4 
 
 

strategiskt projekt, förslagsvis under rubriken “För ett 
demokratiskt FN”, som utöver frågan om ett FN-parlament även 
kunde rymma andra relevanta verksamheter i syfte att göra FN 
mer demokratiskt. 

INLÄMNAD AV:  Stenungsund, Tjörn och Orust (STO-) FN-förening, Karlstad  
FN-förening, Sotenäs FN-förening, Göteborgs och Bohusläns 
FN-distrikt  

SKRIVEN AV:  Petter Ölmunger 
 
BESLUT:  att  bifalla motion 5 

ÅTGÄRD 

Styrelsen konstaterar att arbetet med denna motion inte kommit så pass långt som vi önskat 
och att vi inte levererat tillräckligt. Ett betydande skäl är att FN-förbundet inte har någon 
anställd med kompetens på området, och därtill saknas kunskap i frågan på kansliet överlag 
samt hos de flesta i styrelsen. FN-förbundet har dessvärre inte medel att anställa någon med 
kompetens specifikt för frågan utan att i så fall ta resurs från den befintliga kärnverksamheten.  

Efter det att kongressen bifallit motionen tilldelades ärendet förbundets rådgivare för 
utveckling, vilken förde dialog med motionären om hur och vad man skulle kunna göra. 
Dessvärre slutade denna person och tjänsten stod under en tid vakant, varför frågan då inte 
låg hos någon tjänsteman att ta vidare. När ny rådgivare var på plats har denna också fört 
dialog med motionären och försökt sätta sig in i frågan efter de aktuella förutsättningarna och 
hur förbundet skulle kunna gå vidare med motionen.  

Styrelsen och aktuell rådgivare m.fl. har tillsammans med motionären, som är förstående, 
resonerat som så att vi under kommande mandatperiod fortsätter att arbeta med motionen. 
Det står klart att såväl styrelse som kansli behöver mer tid för att sätta sig in i frågan och hur 
förbundet kan arbeta med den, också med hänsyn till de resurser som finns att tillgå.  

Vad som dock gjorts hittills är att styrelsen diskuterat frågan och att ett budskapspapper 
arbetats fram. Förbundets ordförande har deltagit i en panel om UNPA på Bokmässan 2019, 
möten har hållits på kansliet för att öka vetskapen, och ett kunskapshöjande seminarium med 
kunniga panelister anordnades för kansliets personal och förbundsstyrelsen. Motionären har 
tillfrågats och inbjudits till möte med ordförande och tjänstemän att resonera kring hur och 
vad vi kan göra. Ett ytterligare seminarium med en kunnig panel planeras att arrangeras där 
en bredare publik inbjuds att delta, och motionären, som är mycket väl insatt i UNPA, för 
dialog med rådgivaren på kansliet för att bistå med att ta frågan framåt. 
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Motion 7 om Utökat stöd för samarbeten mellan föreningar i olika distrikt 
Motion 20 om Fler medlemmar till FN-förbundet 
Motion 28 om en starkare FN-rörelse i hela landet 
Motion 33 om verksamheten inom Svenska FN-förbundet 
 
ANGÅENDE: att ge i uppdrag till förbundet att utveckla en strategi för att  

möjliggöra samt förenkla samarbeten mellan områden. 
T ex organisera event där samtliga i respektive styrelse (förslagsvis 
region/ distriktvis) inbjuds att delta, för att skapa kontakter och  
samhörighet.  

att  kongressen beslutar att under kongressperioden mobilisera hela 
rörelsen för fler medlemmar och aktiviteter i syfte att förbundet 
ska leva upp till att vara en levande folkrörelse 

 att vid kongresserna kan workshops och diskussioner anordnas 
att  kansliet får ansvar att stödja och utveckla det lokala 

föreningsarbetet 
     
INLÄMNAD AV:  Halmstad FN-förening, Kristianstad FN-förening, Malmö FN- 

förening, Linköping FN-förening 
SKRIVEN AV:  Vilma Åberg, Jan Lindelöf, Shervin Vahedi, Ulf Andersson 
 
BESLUT:  Motion 7  att  bifalla motionen 

 Motion 20  att bifalla motionen 
 Motion 28  att anse motionen besvarad med tillägget  

att vid kongresserna kan workshops 
och diskussioner anordnas 

Motion 33  att  bifalla motionens andra yrkande 
  
ÅTGÄRD 
 
Tagit fram en handlingsplan för att stärka medlemsrörelsen enl motion 7, 20, 28 och 33. 
En reviderad medlemsstrategi för 2020-2025 med handlingsplan beslutades på förbunds-
styrelsemötet den 29 nov 2019. 
Att stödja och utveckla det lokala föreningsarbetet är en stor del av FN-förbundets nya 
medlemsutvecklingsstrategi (2020 – 2025). I linje med strategin och dess handlingsplan har 
föreningsstärkande utbildningar genomförts. Utbildningarna tog upp de centrala rollerna som 
finns i en förening och även ett längre pass om hur man kommunicerar som förening och hur 
man använder sig av lokalpress.  
Org.utvecklaren uppmanar FN-föreningar att söka projektbidrag tillsammans med andra FN-
föreningar. Ett nytt projektbidrag, miniprojektbidrag, togs fram under 2019 och öppnar upp 
nya möjligheter för föreningar att få finansiering för sina projekt.  
 
Vid projektbidragsansökningar uppmanas alla föreningar som fått medel beviljade att alltid 
medlemsrekrytera under deras projekt. Org.enheten arbetar aktivt med att uppmana och ge 
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tips och råd till FN-föreningar om medlemsrekrytering. Under coronapandemin togs tips 
fram på hur man aktiverar sina medlemmar trots corona-tider. 
 
Inspirationsträffar har genomförts där ett stort antal föreningar deltar tillsammans och får 
möjlighet att lära känna varandra samt utbyta tips och råd. Inspirationsträffar är ett bra forum 
för att initiera framtida samarbeten. 
 
Dialogmöten planeras för större regionala möten, 5 st har skett sedan kongressen 2018. 
 
Programansvarig för Hållbar utveckling har regelbundna möten med Agenda 2030-ansvariga i 
FN-föreningarna. 
 
Ungdomssekreteraren genomför regelbundna möten med ungdomsansvariga. 
Ett flertal medlemsrekryteringskampanjer har genomförts. 
 
Alla på kansliet har medvetandegjorts om sitt ansvar att alltid tänka medlemsrekrytering. 
 
Zoom-verktyget erbjuds kostnadsfritt till alla föreningar, så att möten och samarbeten smidigt 
kan fortlöpa även under corona-restriktioner. Digitala möten sker också på ett mer 
kostnadseffektivt sätt. 
 
Förbundets ordförande har innan pandemin besökt många föreningar och eftersträvar en 
levande dialog med folkrörelsen. Tankar, idéer och förslag från de föreningsaktiva tas vidare 
till kansliet, och ordförande informerar om vad som händer på kansliet, i rörelsen och i 
världen.  
 
Förbundets ordförande har startat upp ordförandeträffar, vilka föregås av ’förmöten’ där alla 
medlemmar är välkomna och där en intressant FN-relaterad person talar.  
 
I samband med att medlemsstrategins handlingsplan togs fram har behovet framkommit att 
förstärka organisationsenheten med en person (organisationskoordinator) samt med en 
praktikant. Detta ger både organisationsutvecklaren och ungdomssekreteraren större 
möjlighet att resa ut i landet och besöka föreningarna. 
 
Kansliet kommer att förbereda interaktiva pass inför kongressen i syfte att tillsammans 
med deltagarna i diskutera hur vi får en starkare FN-rörelse. Det kommer att ske digitala 
möten och utbildningar inför kongressen för att diskutera måldokument och stadgarna för att 
förankra dem i rörelsen. 
 
Implementeringen av nytt CRM-system under 2019 har tagit mycket resurser och tid i 
anspråk varför arbetet med att rekrytera nya medlemmar inte har kunnat prioriteras som 
planerats för. CRM-systemet är nu på plats samt mer resurser är tillsatta för medlems-
rekrytering och medlemsvård, vilket innebär att fler aktiviteter för att öka antalet medlemmar 
och för att ge medlemsvård kan genomföras. 
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Motion 8 om internt diskussionsforum:  
 

 
ANGÅENDE: att  förbundsstyrelsen får i uppgift att skapa ett internt diskussions-

forum som är öppet för alla förbundets medlemmar. 
INLÄMNAD AV:  Falu FN-förening, FN-förbundets Daladistrikt   
SKRIVEN AV:  Helge Sonntag 
BESLUT:  att bifalla motionen   

ÅTGÄRD 
 
Under våren 2018 skapades en facebookgrupp för aktiva medlemmar i förbundet. Gruppen 
heter Vi är Svenska FN-förbundet och administreras av förbundskansliets 
organisationssekreterare tillsammans med kansliets innehållsansvariga för webbfrågor. Det 
finns även en särskild facebookgrupp för ledarna för ungdomsengagemanget i föreningarna 
som heter Ungdomsansvariga i FN-föreningar. 
https://www.facebook.com/groups/157038308345497/ 
 
 
 
Motion 9 om översättning av informationsmaterial från FN-förbundet 
 
 
ANGÅENDE: att uppdra åt Svenska FN-förbundets kansli att utarbeta informations- 

material på enkel svenska och engelska samt andra relevanta språk 
   
INLÄMNAD AV: Gävle FN-förening, Gävleborgs distrikt av Svenska FN-förbundet   
SKRIVEN AV:  Fatima Mohamed-Wiklund och Magareta Björkestam 
BESLUT: att bifalla motionen    

ÅTGÄRD 
 
En arbetsgrupp tillsattes på kommunikationsenheten för att ta fram en generell information 
om FN-förbundet och översätta till relevanta språk. 
För att informationen ska vara enhetlig och förbundet ska kunna säkerställa en hög kvalitet i 
vår kommunikation så vill vi ta in en översättningsbyrå. Offertbegäran har skickats ut för 
översättning, grafisk formgivning och för tryck.  
 
Eftersom förbundet saknar budget för detta idag kommer vi initialt att börja med ett färre 
antal språk. Avvägningen är att de språken vi väljer är språk som vi ser över tid kommer att 
kunna användas i hög utsträckning. Exempelvis engelska och arabiska.  
Eventuellt översätts fler språk. Men då inte i tryckt version, utan i utskrivbar via förbundets 
webbplats. Allt är avhängigt kostnaderna. Språk som varit uppe för diskussion är: engelska, 
arabiska, tigrinja, kurdiska, somaliska och persiska.   

https://www.facebook.com/groups/157038308345497/
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Översättning till engelska klar och översättning till arabiska pågår.  
Förbundet avser vidare att publicera information på relevanta språk på webbplatsen 
www.fn.se. som kortfattat informerar om FN-förbundet och hänvisar till information på lätt 
svenska.                           
 
 
Motion 10 om översättning av stadgar till engelska: 
 

 
ANGÅENDE: att  uppdra åt styrelsen att översätta stadgan till engelska  

   att  förslag till uppdaterade stadgar ska föreligga vid kongressen 2021 
   
INLÄMNAD AV:  Växjö FN-förening   
SKRIVEN AV:  Julia Björkdahl och Samuel Larsson   
BESLUT:  att  bifalla motionen   
 

ÅTGÄRD 

Stadgarna är översatta till engelska och finns upplagda på hemsidan (https://fn.se/wp-
content/uploads/2020/08/Statues_english.pdf). Information om detta har gått ut till FN-
rörelsen via verksamhetsbrev. 
 
 
 
Motion 15 om MR 
 
 
ANGÅENDE: att  Svenska FN-förbundet ska verka för att regeringar och FN som  

organisation ska säkerställa att all FN-personal har genomgått  
utbildning i MR-frågor och allas lika värde 

att  FN-förbundet framför till regeringen att Sverige inom FN ska  
begära att missförhållanden som visselblåsare rapporterar om ska  
utredas och vid behov åtgärdas, samt att de som utsätts för sådana 
missförhållanden ska få stöd och upprättelse 

   
INLÄMNAD AV:  Östersunds FN-förening     
SKRIVEN AV:  Eva Larsson   
BESLUT: att  anse motionen besvarad   

ÅTGÄRD 

Säkerställt att frågan finns med i verksamhetsplaneringen 2019-2021 hur vi ska arbeta med 
frågan. Frågan har också lyfts i en motion av UNA-UK (som vi stöttat) till WFUNAs Plenary 
Assembly i oktober 2018. Motionen antogs av WFUNA. 

http://www.fn.se/
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Förbundet har löpande under en lång rad år engagerat sig för att FN:s nolltolerans mot 
övergrepp ska förverkligas, såväl genom debattinlägg som i dialog med företrädare för FN och 
Sveriges regering.  

FN har kommit en bit på väg. I de fredsfrämjande insatserna finns i dag uppförande- och 
disciplinenheter. Befälhavare som inte anmäler övergrepp kan avskedas vilket skedde i 
Centralafrikanska republiken 2015. Anmälan om övergrepp kan numera göras även via 
webben. Drabbade erbjuds stöd och i tre länder finns en FN-fond för offer för sexuella 
övergrepp. Åtgärderna är nödvändiga och välkomna men FN behöver göra mer – och för det 
krävs medlemsländernas stöd. Förbundet för också en dialog med FN-svenskar som har 
rapporterat övergrepp och trakasserier och utsåg 2015 Anders Kompass till Årets FN-vän. Vi 
har också särskilt uppmärksammat situationen i UNAIDS som har omgärdats av uppgifter om 
missförhållanden. Till de krav vi framför hör just ansvarsutkrävande. 

 

 
Motion 17 om effektivt miljöarbete för alla samhällsmedborgare 
 
 
 
ANGÅENDE: att  FN-förbundets samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner  

om Agenda 2030 synliggörs för FN-föreningarna och FN- 
distrikten 

   
INLÄMNAD AV:  Östersunds FN-förening  
SKRIVEN AV:                     Eva Larsson                            
BESLUT: att  anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens 

yttrande  
ÅTGÄRD 

Säkerställt att frågan finns med i verksamhetsplanen 2019-2021 genom projektet Glokala 
Sverige. 

På vår hemsida finns numera en sida  www.fn.se/glokalasverige/deltagare/  med en tydlig 
Sverigekarta som markerar vilka kommuner som deltar i Glokala-projektet och vem som är 
kontaktperson i varje kommun. Vi informerar löpande FN-föreningarna om denna sajt och 
uppmuntrar föreningarna att ta kontakt med kontaktpersonen i den egna kommunen.  

 

Motion 26 om översyn och användningen av Svenska FN-förbundets tillgänglighetspolicy 

 

ANGÅENDE: att  ge styrelsen i uppdrag att se över existerande tillgänglighetspolicy  
med ambitionen att stärka och underlätta användningen av  
policyn. 

http://www.fn.se/glokalasverige/deltagare/
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Motion 27 om ökad regional spridning i Sverige  
 

att  reviderad tillgänglighetspolicy synliggörs på lämpligt sätt utåt för  
allmänheten såväl som inom organisationen 

att  styrelsen beaktar att DHR gärna medverkar i detta arbete för att  
bidra med expertkunskap 

   
INLÄMNAD AV:  Riksorganisationen DHR   
SKRIVEN AV:  Rasmus Isaksson   
BESLUT:  att  bifalla motionen   

 
ÅTGÄRD 

Upplägg och inriktning har diskuterats i förbundsstyrelsens arbetsutskott samt med Rasmus 
Isaksson. Det finns i dag riktlinjer och rutiner för likabehandling och mångfald för förbundet.  
Vid arbetsutskottets möte den 11 okt 2019 beslutades följande: 
 
”att godkänna gs information om att en motion från kongressen 2018, ang att Svenska FN- 
förbundet ska ta fram en tillgänglighetspolicy, nu har resulterat i att förbundskansliet har 
påbörjat arbetet med policyn men ser vissa svårigheter vad gäller resurser och prioriteringar. 
Det har tagits kontakt med styrelseledamoten Rasmus Isaksson, som varit med om att ta fram 
motionen, för att diskutera upplägget av policyn 
att konstatera att det är svårt för FN-förbundet att ta fram en tillgänglighetspolicy som 
involverar hela rörelsen, men att vi kan ta fram en policy för kansli och förbundsstyrelse. 
Denna kan vi sedan förmedla till rörelsen och uppmuntra föreningar och distrikt att tillämpa i 
mesta möjliga mån 
att titta på någon annan organisations tillgänglighetspolicy (förslag RFSU), som känns 
relevant och utgå från den som ett förslag och att sedan samarbeta tillsammans med Rasmus 
Isaksson för ett bra resultat” 
 
Arbetet med att ta fram en tillgänglighetspolicy pågår och kommer att beslutas av 
förbundsstyrelsen under hösten 2021. 
 
 
 
 
 

   
ANGÅENDE: att  styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ha en eller 

flera hel- eller deltidsanställda på andra orter i landet än 
 Stockholm 

INLÄMNAD AV:  Malmö FN-förening   
SKRIVEN AV:  Mimmi Clase Hagman   
BESLUT:  att  anse motionen besvarad mot bakgrund av att styrelsen får i 

uppdrag att undersöka möjligheterna att ha en eller flera hel- 



11 
 
 

Motion 29 om Turkiets agerande i Afrin 

eller deltidsanställda på andra orter i landet än Stockholm 
ÅTGÄRD 

Sedan motionen inkom har förutsättningarna för vår verksamhet, liksom i samhället i övrigt, 
ändrats radikalt på grund av rådande pandemin. FN-förbundet har svarat på den nya 
situationen genom att påbörja digitalisering av en stor del av vår verksamhet. Möten och 
seminarier har under det senaste året skett mestadels via digitala verktyg. Förbundsstyrelsen 
ser att den nya tekniken, rätt använd, kan bidra till att vitalisera FN-rörelsen och minska 
avståndet mellan medlemmar, föreningar, förtroendevalda och förbundskansli. 

Landets FN-föreningar har fått särskilda bidrag för att införskaffa den digitala plattformen 
Zoom och utbildning i densamma. Inför årsmöten i föreningar och kongress har särskilda 
utbildningar hållits. Dessutom har digitala träffar med ordförande och generalsekreterare 
arrangerats. Alla fysiska resor har ställts in.     

Denna utveckling har därmed skapat helt nya möjligheter till att nå ut till långt fler föreningar 
och bidra till att stötta föreningarna i vad just de behöver. Istället för att placera en 
medarbetare regionalt som därmed har att stötta föreningar i den aktuella regionala regionen 
så ser vi att de båda medarbetarna på organisationsenheten tillsammans kan bidra i ännu 
större utsträckning till att stärka och bidra till föreningarnas verksamhet med hjälp av de nya 
möjligheter som ges genom digitala kontakter och med olika digitala verktyg. Utöver de båda 
handläggarna på organisationsenheten har vi också en ungdomssekreterare som har att bistå 
föreningarna att arbeta tillsammans med ungdomar. Även han bidrar bäst till detta genom att 
arbeta mot alla FN-föreningarna placerad på vårt kansli men i kontakt med föreningarna 
digitalt.  
 

 

 

ANGÅENDE: att  Svenska FN-förbundet yrkar på att Turkiet tillämpar FN:s  
resolution om vapenvila i hela Syrien. 

    att Svenska FN-förbundet yrkar på att Turkiet lämnar Afrin till  
befolkningen och omedelbart drar ut sina styrkor och Turkiets 
allierade. 

INLÄMNAD AV:  Kumla-Örebro FN-förening   
SKRIVEN AV:  Trudy Hellqvist    
BESLUT:  att  bifalla motionen    

ÅTGÄRD 

Finns med i planeringen och har t ex lyfts i och med att Turkiet gick in i Syrien: 
https://fn.se/aktuellt/blogg/aboud-fran-raqqa-har-losningen-pa-syrienkonflikten/ 
Förbundet följer löpande utvecklingen i Syrien inklusive Turkiets roll och situationen i de 
norra delarna av landet: 

https://fn.se/aktuellt/blogg/vem-bryr-sig-om-kurderna/ 

https://fn.se/aktuellt/blogg/aboud-fran-raqqa-har-losningen-pa-syrienkonflikten/
https://fn.se/aktuellt/blogg/vem-bryr-sig-om-kurderna/
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Motion 38:  Om: FN-förbundets stadgar om röstlängd vid distriktens årsmöte är otydlig 
Motion nr 39: Om förslag till stadgeändring, a) Tillägg rörande syftet med distrikten och b) 
beträffande att inom en FN-förening kunna utse en vice ordförande 
 

https://fn.se/aktuellt/debattartiklar/nar-minoriteter-fortrycks/ 

https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/stoppa-angreppen-mot-civila-i-syrien/ 

https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/kriget-i-syrien-nio-ar-av-humanitar-katastrof/ 

https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/kurdiska-kvinnor-offer-i-krigets-syrien/ 

 

 

 

 
 
 
ANGÅENDE: att  hänskjuta motionen till förbundsstyrelsen att beakta inför 

eventuellt stadgeändringsförslag till nästkommande kongress  
  att  hänskjuta motionärens första att-sats till förbundsstyrelsen att  

överväga inför en kommande stadgerevision 
  
INLÄMNAD AV:  Uddevalla FN-förening, Thomas Lenhammar, Kulturhuset 

Oskarshamn  
SKRIVEN AV:  Karl-Göran Sundvall, Thomas Lenhammar 
 
BESLUT:    
Motion 38: att  hänskjuta motionen till förbundsstyrelsen att beakta inför 

eventuellt stadgeändringsförslag till nästkommande kongress  
Motion 39: att hänskjuta motionärens första att-sats till förbundsstyrelsen att  

överväga inför en kommande stadgerevision 
 att avslå motionens andra att-sats 
 
ÅTGÄRD 
Stadgeändringsgruppen har gett följande förslag till ändring, som beslutades av 
förbundsstyrelsen den 10 april 2021. 
 
Motion 38:  
 
Stadgar för FN-distrikt 

 § 5 Årsmötet 
 
Nuvarande text: 
Mom. 3 Till årsmötet äger varje medlemsorganisation och varje FN-förening rätt att sända ett 
ombud. Vid årsmötet har varje ombud rösträtt. 
Mom. 4 En och samma person har endast en röst. 
 

https://fn.se/aktuellt/debattartiklar/nar-minoriteter-fortrycks/
https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/stoppa-angreppen-mot-civila-i-syrien/
https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/kurdiska-kvinnor-offer-i-krigets-syrien/
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Ny text:  
Mom. 3 Till årsmötet äger varje medlemsorganisation och varje FN-förening rätt att sända 
ett ombud. 
Mom. 4 Vid årsmötet har varje ombud rösträtt. En och samma person har endast en röst. 
 
Motion 39: 
 
Nuvarande text: 
§ 2 Ändamål och principer 
FN-distriktet 
• är en regional rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna 
• ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer 
• verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt 
samarbete 
 
Motionärens förslag: 
§ 2 Ändamål och principer 
FN-distriktet 
• är en regional rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna 
• ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer 
• verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt 
samarbete 
• verkar genom att granska och Bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN 
 
Stadgeändringsgruppens förslag:  
 
”Vid stadgerevision som presenteras i förbundsstyrelsens proposition till kongressen anser 
förbundsstyrelsen motionen gällande distriktens och FN-föreningarnas ändamål besvarad 
genom att föreslå kongressen att tillsätta en utredningsgrupp för en omfattande stadgerevision 
med avsikt att gå igenom hela stadgan. Av den anledningen föreslås ingen förändring inför 
denna kongress.” 
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Övriga beslut tagna enligt kongressprotokollet 

 

 

 
ANGÅENDE:  
 

a. § 15 Fastställande av medlemsavgifter:  
att  ge förbundsstyrelsen mandat att besluta om gratis medlemskap för ungdomar  

upp till 18 år om så finnes lämpligt och tekniskt möjligt 
 

b. § 16 Fastställande av måldokument och rambudget 2019-2021: 
att  fastställa måldokument för följande tre kalenderår enligt presenterat förslag med  

tillägget att ”Verka för medlemsvärvning aktivt, på lokal och nationell nivå”  
läggs till under rubriken ”Våra metoder” samt tillägget ”Verka för ökad  
delaktighet för alla åldrar och samhällsgrupper” läggs in under rubriken  
”Uppdrag 

 
c. § 35 Övriga ärenden 

att  förbundsstyrelsen ansvarar för att en sammanfattning av vad som behandlats på 
styrelsesammanträden läggs ut på förbundets hemsida 

 
d. § 35 Övriga ärenden 

att  rekommendera valberedningen att besvara nomineringar med ett bekräftelse- 
mail samt intervjuade som är nominerade till förbundsstyrelsen innan förslagen 
läggs fram 

 
ÅTGÄRD 

a. En utredning ang gratis medlemskap gjordes under hösten/vintern 2020/2021, vilken 
visade att:  
Svenska FN-förbundet har en utmaning i att behålla de medlemmar som vi 
rekryterar och vi har de senaste tio åren i princip hållit oss runt samma 
medlemsantal. Vi behöver därför se över våra metoder för både 
medlemsrekrytering och medlemsaktivering. 
I och med att ett ökat medlemsantal utan ökade medlemsintäkter kommer 
innebära ökade kostnader behöver vi kunna åtgärda det. Ett förslag är att de som 
är ungdomsmedlemmar under 18 år och inte betalar för sitt medlemskap får 
tidningen medlemsavisering digitalt, men att de får Världshorisont, ett 
välkomstbrev samt en FN-pin fysiskt hemskickat till sig. På det sättet minskar vi 
kostnaden en aning samtidigt som medlemmarna får något av oss. 
Att erbjuda ett kostnadsfritt medlemskap för den här målgruppen skulle också 
ge våra FN skolor och våra FN-elevföreningar möjlighet att rekrytera elever i 
större utsträckning, vilket ger oss en möjlighet att arbeta för att behålla dessa 
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medlemmar efter att de har tagit examen och går vidare med sitt engagemang 
som betalande medlem. 
Det som är viktigt att ha i åtanke om den här insatsen ska ge effekt är att CRM-
systemet behöver utvecklas. I dag finns inte de tekniska funktionerna för att på 
ett enkelt och långsiktigt sätt kunna hantera en medlemskapskategori som är 
kostnadsfri samt annan utökad medlemshantering, vilket skulle innebära en 
kostnad på ungefär 30 000-40 000 kr totalt för att ta fram. Genom att ta fram en 
sådan funktion i CRM-systemet banar vi även väg för att kunna vidareutveckla 
den till att erbjuda digitala medlemsaviseringar i framtiden, vilket skulle på sikt 
vara en investering. 
Ett medlemskap i Svenska FN-förbundet ska enligt vårt nuvarande 
medlemserbjudande innebära en möjlighet till att engagera sig, vilket 
kommer ställa högre krav på oss som organisation vid ett ökande 
medlemsantal. Därför behöver vi utveckla vårt medlemserbjudande genom 
exempelvis nätverksgrupper eller andra långsiktiga engagemangsformer för 
att målgruppen ska ha incitament för att övergå till betalande medlem. Just 
nu håller även skolenheten på att se över möjligheten att ta fram ett 
skolmedlemskap för grundskolor, som också skulle kunna fungera som en 
engagemangsmöjlighet för våra medlemmar. 
Efter att ha tittat på hur andra organisationer arbetar, de tekniska 
funktionerna i vårt CRM-system och vilka ekonomiska påföljder ett sådant 
här beslut skulle innebära har vi landat i att det är en god ide att erbjuda 
unga upp till 18 år ett kostnadsfritt medlemskap. Ett kostnadsfritt 
medlemskap sänker tröskeln för engagemang eftersom den ekonomiska 
situationen hos medlemmen inte blir en avgörande faktor. Det skulle också 
innebära att vi kan få in fler unga till vår verksamhet som bidrar till att öka 
kännedomen om Svenska FN-förbundets bland framför allt yngre 
målgrupper. Det innebär en ökad kostnad för Svenska FN-förbundet för 
att hantera dessa medlemmar, men för att vi ska kunna växa som 
organisation behöver vi bli fler och ett kostnadsfritt medlemskap för unga 
upp till 18 år är en metod som kan bidra till detta. 

 
Förbundsstyrelsens beslut den 1 mars 2021 
att erbjuda ungdomar upp till 18 år gratis medlemskap när CRM-system och 

medlemserbjudandet är på plats 
 

b. Dokument uppdaterat. Tagit med i arbetet med medlemsstrategin eller VHT. I 
samband med inspirationsträffarna har också en sammanfattning av måldokumentet 
presenterats och distribuerats 
 

c. Klart, görs löpande:  
https://fn.se/om-oss/organisation/forbundsstyrelsen/sammanstallning-av-beslut/ 
 

d. Bekräftelsemejl: ta upp med webbredaktören samt valberedningen 

https://fn.se/om-oss/organisation/forbundsstyrelsen/sammanstallning-av-beslut/

