
 

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.  
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