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För verksamhetsåret 2018 lämnade den tidigare styrelsen i Stockholms 
Fredsförening över till en ny styrelse med fyra representanter. Den nya styrelsen 
fick av årsstämman i  uppgift att ta fram en verksamhetsplan/strategi för 
föreningen. Under året har mycket av styrelsens arbete gått åt till att ta fram 
denna. Styrelsen hade även i april ett medlemsmöte för alla medlemmar. Tyvärr 
har dock intresset från medlemmar att engagera sig och delta i olika aktiviteter 
varit mycket låg under året, något styrelsen har jobbat på att ändra på med den nya 
verksamhetsplanen. Inför 2019 hoppas man kunna dra igång arbetet med att 
uppfylla verksamhetsplanen, och genomföra fler aktiviteter som medlemmar kan 
engagera sig i.  
 
I juni deltog Stockholms Fredsförening i Järvaveckan, som är politikerveckan i 
Stockholm, tillsammans med Svenska Freds. Där träffade vi en massa människor 
och berättade om den valgranskning som Svenska Freds gjorde, samt gjorde filmer 
med alla som var intresserade. Många besökte tältet under dessa dagar och vi fick 
prata mycket om fred och säkerhet. 
 
På internationella fredsdagen den 21/9 deltog Stockholms Fredsförening i en 
fredsmanifestation på Sundbybergs torg som arrangerades av Vänsterpartiet i 
Sundbyberg.  Manifestationen bjöd på tal och musik och vi tog chansen att prata 
fred och säkerhet med deltagarna som fanns på plats. Det var även ett bra tillfälle 
att dela ut och diskutera informationsfoldern “Säkert?” som vi tagit fram 
tillsammans med Svenska Freds.   
 
Under hösten deltog Stockholms Fredsförening tillsammans med Svenska Freds på 
Mänskliga Rättighetsdagarna på Stockholmsmässan. Där hade vi ett bokbord, 
arrangerade quiz och pratade med medlemmar och andra intresserade människor. 
 
Under 2018 var Stockholms Fredsförening med på ett fåtal möten med Nätverket 
för kärnvapennedrustning som vi är en del av. Tillsammans i nätverket arrangerar 
vi seminarium för att lyfta upp frågan om Sveriges förhållningssätt till FN 
konventionen om ett kärnvapenförbud. 
 



 
Under december deltog Stockholms Fredsförening dels i lanseringen av magasinet 
SÄKERT, dels på flera julmarknader runt om i Stockholm med bokbord för att 
sprida information och sälja julgåvor till förmån för Svenska Freds. 
 
När Svenska Freds hade gjort färdigt sitt projekt SÄKERT valde Stockholms Freds 
att låta trycka upp informationsbroschyrer om denna granskning för att kunna 
sprida till medlemmar och andra om säkerhetspolitiken i Sverige. Broschyren har 
blivit mycket uppskattad och delats ut såväl på Mänskliga Rättighetsdagarna 
såsom lanseringen av magasinet SÄKERT såsom julmarknader. Fortsatt utdelning 
av broschyrerna kommer ske under 2019 kommer ske då dessa varit mycket 
uppskattade.  
 
Under 2018 planerades också en seminarieserie med tre seminarier om säkerhet, 
miljö- och klimat samt feminism, som Stockholms Fredsförening arrangerat på 
ABF-huset under början av 2019. 
 
 


