
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lund-Malmö
Årsmöte 2020
Tid:  26 mars kl 19
Plats:  Klostergårdens bibliotek, Lund

Närvarande: Colette Benyamine, Steingrimur Jonsson, Leif Hansson, Emilia 
Mühlhäuser, Elisabeth Mühlhäuser

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Röstlängd fastställdes
4.
a) val av mötesordförande Emilia Mühlhäuser
b) val av mötessekreterare Elisabeth Mühlhäuser
c) val av protokolljusterare Steingrimur Jonsson
5. Inga adjungeringar
6. Val av styrelse för verksamhetsåret 2020
a) Emilia Mühlhäuser valdes till ordförande
b) Elisabeth Mühlhäuser valdes till sekreterare
c) Leif Hansson valdes till kassör
d) Till ledamöter valdes Steingrimur Jonsson, Katerin Mendez och Monica Molin
e) Inga suppleanter valdes
7. Stefan Pintzke valdes till revisor och Liselotte Borsin till revisorssuppleant
8. Lisa Stolpe valdes till valberedning
9. Emilia läste upp verksamhetsberättelsen för 2019
10. Leif redogjorde för ekonomin 2019
11. Revisionsberättelse 2019 lästes upp.
12. Styrelsens beviljades ansvarsfrihet



13. Inga inkomna motioner.
14. Övrigt

- Fredsövning/-festival som svar på Aurora 2020. Ursprungligen planerad till maj-juni, men 
framflyttad till hösten. Vi erbjuder att delta med fredssång/fredskör, inbjudan och 
finansiering av föreläsare samt vikning av papperstranor.
- Artikeln ”Vi är visst i krig - mot vår natur” - av Steingrimur som publicerats i 
Dalademokraten. 
- Fredsbibliotek. Vi sammanställer en litteraturlista över fredsrelaterad litteratur och baserad 
på denna inleder vi arbetet med att samla böckerna på en plats i anslutning till styrelsens 
verksamhet.
- En målsättning för nästa verksamhetsår är att fokusera på olika länder/områden och 
konflikthärdar för att öka våra kunskaper och tydliggöra den internationella kontexten för 
vårt svenska fredsarbete. Ett förslag är att kontakta fredsrörelser i olika länder utanför 
Sverige 
- Vi planerar att återuppta arbetet med studiecirkel under året.
- Debattartikel för Altinget på gång, och vi fortsätter att skriva insändare/debattartiklar.
- Diskussion om avsändare för nyhetsutskick från Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen. Enighet om att det är bra för engagemanget om den lokala styrelsen 
gör utskick till lokala medlemmar. Citat: ”Varför ska vi ha en lokalförening om arbetet ändå 
ska styras från Stockholm?”
15. Mötet avslutas 

Lund 200408

         Emilia Mühlhäuser, ordförande 
Vid tangenterna:

Elisabeth Mühlhäuser Steingrimur Jonsson, justerare
Sekreterare


