
 

STOCKHOLMS FREDSFÖRENING  
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020 

 
Datum: 2020-03-15 
Plats: Svenska Freds kansli, Polhemsgatan 4, Stockholm 
 
 
 
 
1. Mötets öppnande 
Styrelsen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Fråga om mötet blivit behörigt sammankallat 
Årsmötet förklarar mötet behörigt sammankallat. 
 
3. Val av mötesordförande, sekreterare, samt protokolljusterare tillika rösträknare 
Årsmötet väljer Agnes Hellström till mötesordförande, Tilda Wendefors till sekreterare, Oliva 
Morris Andersén och Mitchell Cordner till protokolljusterare tillika rösträknare. 
 
4. Fastställande av röstlängden 
Punkten gällande fastställande av röstlängden lades till under mötet då den inte fanns med i 
dagordningen som gick ut i kallelsen. Årsmötet fastställer röstlängden, med 12 röstberättigade.  
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsen presenterar 2019 års verksamhetsberättelse (se bilaga 1). Föreningens kassör, Sara 
Backman, går igenom årets bokslut och resultaträkning (se bilaga 2).  
 
Bland annat lyfter styrelsen att de har valt att betala moderatorer för de panelsamtal de 
anordnat. De har också lagt medel på att ta fram tryckmaterial i form av informationsfoldrar 
och flygblad som både används av föreningen men också spritts till andra föreningar som 
engagerar sig i fredsfrågor.  
Årsmötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.  
 
6. Revisorernas berättelse 
Revisorssuppleanten Agnes Hellström läste upp Revisorernas berättelse skriven av föreningens 
internrevisor John Sedin (se bilaga 3). Årsmötet lägger Revisorernas berättelse till handlingarna. 
 
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet gällande verksamhet och räkenskaper 
 Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
8. Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag på styrelseledamöter presenterade sig för årsmötet och berättade lite 
om sig själva. Årsmötet beslutar om att följa valberedningen förslag på att sittande 
styrelseledamot Mitchell Cordner sitter kvar i ytterligare ett år. Sittande kassör Sara Backman 
valdes om på ett år. 



 

 
Årsmötet beslutar även att följa valberedningens förslag om att välja in Jakob Hernborg 
Axelson, Olivia Morris Andersén, Karl Friman, Josefin Lindh och Ludvig Landberg som 
ordinarie ledamöter på två år.  
 
Avgående styrelseledamöter, Sofie Berglund, Ebba Gotte och Kerstin Varenius tackas för det 
viktiga jobb de bidragit till under sin tid i styrelsen. De kommer saknas föreningen. 
 
9. Val av styrelseordförande 
Årsmötet beslutar om att följa valberedningens förslag att välja in sittande vice ordförande 
Tilda Wendefors som styrelseordförande på ett år. Clara Hamrén avslutar sitt uppdrag som 
styrelseordförande och tackas för sitt fantastiska arbete med föreningen under sina år som 
ordförande.  
 
10. Val av revisor och revisorssuppleant 
John Sedin väljs om som revisor på ett år och Agnes Hellström väljs om som revisorssuppleant 
i ytterligare ett år.  
 
11. Val av valberedning 
Kajsa Sörman som är sammankallande i den sittande valberedningen väljs om på ytterligare 
ett år i samma roll. Kerstin Varenius och Clara Hamrén väljs in som ny valberedning för ett år. 
 
12. Motioner: 
Bordlagd motion från årsmötet 2019 angående inrättande av fredsdepartement  
Årsmötet läser Valentin Sevéus motion om ett fredsdepartement (se bilaga 4).  
 
Årsmötet tycker att motionen är viktig och går i linje med Svenska Fred- och 
Skiljedomsföreningens, tillika Stockholms Fredsförenings, idéprogram och stadgar. Årsmötet 
menar också att Stockholms Fredsförening redan idag bidrar till motionens målsättning. 
Årsmötet beslutade:  

- att avslå att-satserna 10 och 12  
- att i övrigt anse motionen besvarad. 

 
13. Mötet avslutas 
Styrelsen tackar alla som deltagit på årsmötet och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Mötesordförande, Agnes Hellström: 
 
 
___________________________________ 
 
Mötessekreterare, Tilda Wendefors: 
 
 
___________________________________ 



 

 
 
Mötesjusterare 1, Mitchell Cordner: 
 
 
___________________________________ 
 
 
Mötesjusterare 2, Oliva Morris Andersén: 
 
 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
   



 

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse 2019. 
 

Stockholms Fredsförening  
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens  

lokalförening i Stockholm 
Verksamhetsberättelse 2019 

 
Styrelsen för Stockholms Fredsförening avlämnar verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019. 
 
För verksamhetsåret 2019 utökades styrelsen med tre nya medlemmar. Styrelsen har också fått 
mer kontinuitet på arbetet och kunnat sätta rutiner och processer för fortsatt arbete. På 
årsmötet i mars 2019 antogs en ny verksamhetsplan som styrelsen jobbar i enlighet med.  
 
I början av 2019 hölls en seminarieserie med tre seminarier om säkerhet, miljö- och klimat 
samt feminism, på ABF-huset. Seminarierna var mycket välbesökta och fick även stor 
spridning i sociala medier.  
 
I maj var Stockholms Fredsförening på plats tillsammans med Svenska Freds samt 
internationella fredsaktivister och demonstrerade mot vapenmässan som hölls på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Demonstrationen och motståndet mot mässan fick stor 
uppmärksamhet i media. 
 
Från och med maj och under hela sommaren delade flera medlemmar i Stockholms 
Fredsförening ut flygblad  i samband med EU-valet med information om kärnvapen, FNs 
konvention med kärnvapen samt om politikernas ställningstaganden till konventionen. 
Stockholms Fredsförening lyfte frågan då Sverige och flera andra EU-länder ej skrivit på 
konventionen och ville upplysa alla röstberättigade personer om frågan. Drygt 2000 flygblad 
delades ut.  
 
Under sommaren hade föreningen en bokklubb då i läste Den svenska vapenexporten av Linda 
Åkerström. I augusti hade vi en gemensam träff med Linda på Dynamo på Södermalm då vi 
diskuterade boken. Tillfället var mycket uppskattat och välbesökt.  
 
Love and Peace united som är Stockholms Fredsförenings och RFSU Stockholms gemensamma 
fotbollslag vann Korpenturneringen Mix division 4 söder säsongen 2019. Vi är så stolta och 
glada över vårt gemensamma fotbollslag! 
 
Under hösten hölls en seminarieserie med två seminarier om barn och krig samt om sexuellt 
våld i krig på ABF-huset i Stockholm. Seminarierna var väldigt uppskattade.  
 
I oktober deltog flera av styrelsens representanter på en workshop tillsammans med andra 
lokalföreningar i Svenska Freds om det framtida lokala engagemanget i föreningen.  
 



 

Styrelserepresentanter har under året deltagit i  FUF:s nätverk för Global Hållbar Fred och 
Säkerhet. I november publicerades en debattartikel på temat Skippa Jasplanen – satsa på 
klimatet som styrelserepresentanterna skrivit.  
 
I december hade Stockholms Fredsförening ett julmingel på kansliet. Ett tiotal personer var på 
plats och drack glögg. 
 
Styrelsen har under året fortsatt haft vissa svårigheter som kvarstått från överlämningen från 
tidigare styrelse. Det har visat sig att fonder som föreningen haft och som det finns beslut om 
att avveckla, inte har avvecklats på korrekt sätt. Detta har inneburit ett stort och svårt arbete 
för styrelsen och det har inte kunnat slutföras under 2019 utan processen fortsätter under 
2020. Styrelsen har hjälp av en redovisningsbyrå samt får stöd från kansliet för att lösa 
frågorna. 
 
Med anledning av beslutet som togs på årsmötet i mars 2019 skänkte Stockholms 
Fredsförening pengar till Svenska Freds för arbetet med lokalt engagemang. Den workshop 
som genomfördes i oktober möjliggjordes av detta bidrag. 
 
Under 2019 har styrelsen arbetat aktivt för att under 2020 kunna lansera en ny podd, 
Fredspodden. Vi har planerat, köpt utrustning samt skapat en poddgrupp. Första avsnittet av 
podden kommer lanseras under våren. 
 
Under 2020 kommer Stockholms Fredsförening att stötta framtagandet av en fotoutställning 
med fotografier från en vapenmässa i Abu Dhabi.  
 
   

https://fuf.se/skippa-jasplanen-satsa-pa-klimatet/
https://fuf.se/skippa-jasplanen-satsa-pa-klimatet/


 

Bilaga 2 - Ekonomisk berättelse 2019. 

 



 

 



 

 
 
 
   



 

Bilaga 3 - Revisorernas berättelse. 

 
   



 

 
Bilaga 4. Bordlagd motion från årsmötet 2019. 
 
Valentin Sevéus 
valentin@seveus.se 
 
5 februari 2019 
 
 
 
 
 

Motion till Stockholms Fredsförenings årsmöte 2019 
angående inrättande av fredsdepartement 
 
 
1.. Världen upplever än i dag krig efter krig, med miljoner döda och skadade samt miljontals på 
flykt eller i flyktingläger. En kontraproduktiv krigsretorik bidrar till ständig militär upprustning 
med vapenproduktion och vapenhandel utan slut.  1

 
2.. Det finns en fortsatt oförmåga att lösa mänskliga konflikter med fredliga medel. Ska det för 
alltid förbli så? Eller är det kanske dags för eftertanke – med mer fokus på fredspolitik, det vill 
säga fredsfrämjande och våldsförebyggande med fredliga medel?  
 
3.. Otaliga miljarder satsas på vapen och krig, mycket litet på den fredspolitik som behövs för 
att säkerställa såväl klimatet som mänsklig trygghet. Fredsrörelsen och dess organisationer 
kan gå i spetsen för ett humanistiskt tankeskifte som i en framtid kan göra fredskultur till en 
grundläggande del av människors liv.  
 
4.. Sverige och andra länder behöver en fredsminister med uppdrag att initiera och samordna 
olika initiativ och insatser för fredspolitik och fredskultur. En sådan minister måste ha ett eget 
departement, ett fredsdepartement, för att kunna agera kraftfullt, främst internationellt men 
också i många länder nationellt. 
 
5.. Ett särskilt regeringsdepartement som arbetar nära världens freds- och konfliktforskare 
måste få fokusera på den långsiktiga och visionära uppgiften att bidra till ett långsiktigt globalt 
program för krigens avskaffande och fred för alla. En sådan fredspolitisk och strategisk 
verksamhet i hela mänsklighetens intresse ska inte ställas i motsättning till den sedvanliga 
nationella utrikespolitikens mångskiftande dagsaktuella och i regel kortsiktiga uppgifter. 
 
6.. Inrättandet av ett fredsdepartement borde vare en självklar åtgärd för att öka människors, 
gruppers och länders förmåga att lösa konflikter med fredliga och konstruktiva medel. Vi 
behöver en fredspolitik som bygger på dialog, forskning, strävande efter gemensam säkerhet 
och byggandet av fredens infrastruktur. 
 
7.. Kan ett sådant skifte från våldskultur till fredskultur åstadkommas? Är det vi som lever nu som 
ska försöka finna vägarna till fredens värld? Eller ska vi vänta i ytterligare hundra år, på andra 
sidan oförutsebara våldsutbrott som kräver ytterligare många miljoner liv? Vill vi att freden 
inte ska behöva vänta ytterligare förefaller en strategiskt särskilt viktig uppgift vara att verka 
för inrättandet av fredsdepartement och tillsättande av fredsministrar i världens länder. 

1 För att underlätta diskussion om olika textavsnitt har dessa numrerats. 



 

 
8.. I riksdagen väcktes 2016 en motion av Valter Mutt och Annika Lillemets med förslag om att 
ett fredsinstitut skulle upprättas på Gotland. Det är, som motionärerna framhåller, såväl 
moraliskt som ekonomiskt orimligt att ”så lite satsas på konfliktlösning och fredsskapande 
med ickevåldsmetoder”.  
En övergripande svensk målsättning bör vara att medverka till en fredspolitiskt positiv 
utveckling i Nordeuropa och Östersjöregionen, inkluderande framtida konstruktiva relationer 
mellan de 145 miljoner ryssländarna och Sverige. Verksamhet i nya fredsinstitut och ett 
resursstarkt fredsdepartement kan främja en sådan utveckling. 
 
9.. De ständiga hoten mot folkens fred och samhällsfrid motiverar att olika fredsinstitut inrättas 
så att en specialisering kan åstadkommas bland dessa för arbete med olika viktiga aspekter 
som främjar arbetet för en global fredskultur. Bristen på politiker som konsekvent utgår från 
vanligt folks önskemål om fred i världen är stor runt om vår värld. Behovet av fredsforskning, 
fredsfrämjande medborgarkontakter, fredspolitisk utbildning för politiker och skolning i 
konfliktkunskap för fler är närmast oändligt. Genom att fredsdepartement och fredsinstitut av 
skilda slag inrättas bör dessa hot och brister kunna motverkas och angelägna fredsfrämjande 
behov tillgodoses. 
 
10.. Sverige tillsammans med 22 andra EU-länder deltar nu i ett militärt samarbete som kallas 
Pesco, en förkortning av Permanent Structured Cooperation (Permanent strukturerat 
samarbete). Det syftar till ”att utveckla medlemsländernas militära förmågor”. Vad Pesco 
innebär för EU:s framtid går inte att förutsäga. Tydligt är dock att EU genom detta militära 
samarbete ändrat karaktär i en ur fredspolitisk synvinkel destruktiv riktning. 
 
11.. Risker finns för att det militära inflytandet inom EU med Pesco som grund kan öka med 
tiden i betydlig omfattning. Även när det gäller denna utveckling skulle existensen av ett 
fredsdepartement samt oberoende, granskande och analyserande fredsinstitut vara av värde.  
 
12.. Krigens facit borde säga oss att få saker är mer angelägna än att pröva nya vägar för att i 
sinom tid kunna förpassa militarismens idéer och läror till historiens skräpkammare. Som en 
närmast självklar idé för att åstadkomma en sådan utveckling framstår tanken på att 
fredsministrar ska ha den maktgivande position i världssystemet som en plats vid regeringars 
sammanträdesbord kan ge. 
 
13.. Det är mycket omfattande och komplexa insatser som måste till för att drömmen om fred för 
alla ska komma närmare ett förverkligande. Om fler politiska partier och 
intresseorganisationer i fredssökandets intresse förenade sina bästa krafter, skulle många 
goda idéer kunna förverkligas. Tyvärr visar dock till exempel den svenska riksdagens 
behandling av frågorna rörande värdlandsavtalet med Nato och EU:s Pescoprojekt att 
utvecklingen går åt fel håll. 
 
14..  Dansken Fredrik Bajer som 1908 fick Nobels fredspris förklarade att han var ”övertygad 
om ... att den tid ska komma när det också finns en fredsminister i kabinettet, sittande bredvid 
krigsministrarna”. Bajer fick vänta länge på att bli sannspådd. 
 
15.. Under oktober 2018 blev Etiopien det första större landet som fick en fredsminister, 
utnämnd av den nye premiärministern Abiy Ahmed. Fredsdepartementets främsta uppgift i 
detta stora afrikanska land tycks vara att säkerställa inhemsk fred mellan en rad olika etniska 
grupper. I Nepal finns sedan några år ett freds- och rekonstruktionsdepartement och i Costa 
Rica ett justitie- och fredsdepartement. 
 
16.. I USA:s kongress har återkommande sedan 1920-talet motionerats om inrättande av ett 
fredsdepartement som en ”förnuftets röst” när krav på nya krigsinsatser övervägs. De under 



 

senare år föreliggande kongressmotionerna lägger också stor vikt vid behovet av insatser mot 
olika former av våld i det amerikanska samhället. Detsamma gäller de förslag om 
fredsdepartement som utarbetats i Kanada. Även i Australien bedrivs från fredsrörelsehåll ett 
omfattande arbete för att få till stånd ett fredsdepartement. 
 
17.. I Storbritannien har Labourpartiets nuvarande ledare Jeremy Corbyn deklarerat att han 
avser att utse en fredsminister om hans parti kommer i regeringsställning. För närvarande 
innehar Fabian Hamilton en post som fredsminister i Corbyns skuggministär. En rapport gällande 
frågan om en brittisk fredsminister sammanställd av forskaren Tim Street, knuten till Oxford 
Research Group, har publicerats i juli 2018. Denna rapport tycks vara den hittills mest 
problematiserande texten med akademisk grund om fredsdepartements- och 
fredsministerfrågan som publicerats i varje fall i Europa. Den utgör därmed ett mycket 
välkommet bidrag till fortsatt analys och debatt om hur tillsättandet av fredsministrar i 
världens länder kan bidra till en utveckling bort från denna tids dominerande våldskultur i 
riktning mot en ny, global fredskultur. 
 
18.. Svensk Folkriksdag för Nedrustning 1982 krävde att ett svenskt fredsdepartement skulle 
inrättas:  
”Plenarmötet beslöt att Folkriksdagen hemställer hos svenska regeringen 
att Sverige inrättar ett fredsdepartement med övergripande ansvar för freds- och 
nedrustningsfrågor och i FN verkar för att motsvarande fredsdepartement inrättas i andra 
länder, 
att fredsdepartementets ansvarsområde innefattar frågor som rör nedrustning/omrustning, 
kontroll av nationell och internationell vapenhandel, omställning från militär till civil 
produktion, utbildning med inriktning på fredsfostran, fredsforskning, global omfördelning 
av ekonomiska resurser och arbete för ökad förståelse mellan folken.” 
 
19.. En riksdagsmotion väcktes 2013 av Valter Mutt, Stina Bergström, Annika Lillemets och Jan 
Lindholm med förslag om ”att tillsätta en utredning för att förbereda ett inrättande av ett 
fredsdepartement”. I motionen hävdas att ”Det som satsas på att i teori och praktik ta fram 
nya verktyg för byggandet av fred utgör några tusendels promille av de globala 
rustningskostnaderna”. 
 
20.. I avsaknad av en utredning av det slag som begärdes 2013 begränsas litteraturen på 
svenska om fredsministerfrågan i huvudsak till böckerna ”Fredsland Sverige” (2016), 
”Världen behöver fredsministrar” (2017) och ”Var är fredsministrarna?” (2018). 
Erfarenheterna från svensk debatt i frågan tycks vara desamma som i Storbritannien. Vissa 
personer ser ett självklart hopp redan i titeln ”fredsminister” medan andra är uttryckligen 
skeptiska, i en del fall utifrån tanken att det ändå inte går att tala förnuft med den antagna 
fienden.  
 
21.. I det amerikanska lagförslaget, i Tim Street-rapporten och i de ovan nämnda svenska 
böckerna finns ett överflöd av idéer om arbetsuppgifter för fredsdepartement och fredsministrar. 
Det är naturligt att dessa skulle variera från land till land, beroende på vilka behov som upplevs 
som mest akuta. Det detaljerade förslaget i USA:s kongress, i vilket beteckningen 
fredsbyggnadsdepartement används, kan fungera som utgångspunkt för fortsatta 
diskussioner om vad som till exempel en svensk eller brittisk fredsminister bör prioritera. 
 
22.. Oavsett om fokus finns på inhemskt fredsbyggande, internationell konflikthantering eller 
utveckling av globala långsiktiga strategier för fred framstår det som särskilt angeläget att de 
resultat som framkommit inom freds- och konfliktforskningen systematiskt tas till vara.  Så är 
tyvärr inte fallet i dag, när beslut om militär upprustning, värdlandsavtal eller militära 
interventioner fattas utan vare sig folklig förankring, erforderlig konsekvensanalys, 
framtidsplanering eller hänsyn till risker för mänskligt lidande och miljöförstörelse.  



 

 
23.. Det krävs uppenbarligen att fredsdepartement inrättas och i fredsfrågan starkt engagerade 
fredsministrar tillsätts för att detta tillvaratagande av för mänskligheten så viktiga 
forskningsresultat ska ges nödvändig prioritet. Det kan noteras att den etiopiske 
premiärministern som utsett en fredsminister själv är freds- och konfliktforskare. 
 
24.. För att världen med tiden ska få fler fredsministrar krävs nationella föregångsexempel. 
Etiopien utgör just nu det enda tydliga föredömet. Andra länder som vill göra anspråk på att 
göra sitt bästa för världens fred bör följa det etiopiska exemplet. 
 
25.. Det är mycket hög tid för svensk del, drygt hundra år efter första världskrigets slut, att 
förverkliga 1982 års folkriksdags hemställan, liksom intentionerna i riksdagsmotionen 2013. 
Absolut inget torde finnas att förlora, allt att vinna. Vad som mer exakt kan vinnas kan 
analyseras med facit i hand av fredspolitiska forskare när världen under några decennier sett 
ett växande antal fredsministrar samlas i förtroendefull samverkan för en fredligare framtid. 
 
 
 
Således föreslås Stockholms Fredsförening verka för:  
 
(1) att tilldelningen av resurser till en aktiv fredspolitik kraftigt förstärks,  
 
(2) att den traditionella svenska militära alliansfriheten tydliggörs och stärks,  
 
(3) att militär produktion i största möjliga utsträckning omställs till civil produktion,  
 
(4) att civil freds- och konfliktforskning ges avsevärt större resurser,  
 
(5) att målet om en global fredskultur ges stor uppmärksamhet,  
 
(6) att ett skifte från våldskultur till fredskultur runt om i världen främjas,  
  
(7) att statsbidragen till fredsorganisationer kraftigt förstärks,  
 
(8) att specialiserade nya fredsinstitut inrättas, samt 
 
(9) att Sverige inrättar ett fredsdepartement med uppgift att verka för global fredskultur med 
tillvaratagande av den internationella freds- och konfliktforskningens resultat.  
 
Dessutom föreslås  
 
(10) att Stockholms Fredsförening informerar riksdagens partigrupper, försvars- och 
utrikesutskottens alla medlemmar samt regeringens ledamöter om sina beslut med anledning 
av denna motion, samt 
 
(11) att Stockholms Fredsförening och dess medlemmar i debattartiklar i dagstidningar och 
andra lämpliga fora informerar om enligt ovan fattade beslut 
 
(12) att Stockholms Fredsförening med tillstyrkan överlämnar motionen till Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningen för behandling på lämpligt sätt. 
 
 


