Fredsrörelsen i Kungälv
Årsberättelse nr 33
Verksamhetsberättelse för Fredsrörelsen i Kungälv 2013/2014
Fredsrörelsen i Kungälv har under verksamhetsåret bestått av 87 betalande
medlemmar: 9 föreningar och organisationer samt 78 enskilda medlemmar.
1. Årsmötet hölls i Hembygdsgården på Fästningsholmen den 23 maj 2013 med
Lennart Hellman som ordförande.
2. Presidium, styrelse och övriga funktionärer
Presidiet har under verksamhetsåret utgjorts av
Lars-Olof Olsson, ordförande
Märit Larsson, sekreterare
Steffen Bové, kassör
Styrelsen har förutom presidiet bestått av
Kerstin Paulsson
Ann-Charlotte Brandberg
Birgitta Nilsson
Åse Hansson
Rose-Marie Stenman
Revisorer har varit
Lars Davidsson, ordinarie
Kjell Svanström, ordinarie

Kerstin Nilsson, ersättare
Eva Strandberg, ersättare

Valberedning har varit Leif Johansson (sammankallande), Ingemar Thorsson och
Evert Svensson.
3. Protokollförda sammanträden
Årsmöte den 23 maj 2013
Styrelsemöten: 2013: 19 augusti, 10 september, 9 oktober, 5 november, 4 december
2014: 14 januari, 18 februari, 2 april
4. Medlemsblad
Under året har medlemmarna erhållit sex medlemsblad via mail/post.
5.

Hemsida
Arbete med en egen hemsida har påbörjats. Där kommer att finnas information om
Fredsrörelsens historia och verksamhet, medlemsblad och information om aktuella
arrangemang.

6.

Folder
En ny folder har tryckts i 500 ex på Kungälvs kommuntryckeri.

7.

Aktiviteter
a) Firandet av mänskliga rättigheters dag 10 december 2013
Mänskliga rättigheters dag firades med ett möte i Mimers hus, ”En enkel till
Sverige – all excluded.”. Ulrika Falk från Göteborgs Räddningsmission talade om
bakgrunden till att vi har så många EU-migranter i vårt land. Därefter fokuserade
hon på det hon kände till bäst, nämligen romernas situation.
b)Möte om Toleransprojektet 23 januari 2014
Vid ett möte i Mimers hus berättade mottagaren av Fredkullapriset 2013, Christer
Mattsson, om bakgrunden till Toleransprojektet, hur han fick idén till arbetssättet
och hur Kungälvsmodellen fungerar.
c) Möte om det moderna kriget 13 mars 2014
Camilla Orjuela föreläste under rubriken ”Hur kan vi förstå krig och fred i dagens
värld”. Hon tog upp generella frågor om krig och konflikter, orsaker och trender.
d) Missionskyrkans föredragsserie ”Människor på väg”
Fredsrörelsen har varit medarrangör vid fyra möten i Missionskyrkan:
29 september 2013 då Lars Lilled pratade om sina erfarenheter från Backabranden,
”Att ge det meningslösa en mening.”
27 oktober 2013 då Janina Nilsson berättade om sina upplevelser i ett tyskt
koncentrationsläger.
26 januari 2014 då Tomas Sjödin talade om ?
9 mars 2014 då Kattis Ahlström berättade om organisationen Bris och dess
verksamhet.
e) Seminarium om Palestina/Israel 4 – 5 oktober 2013
Svenska Palestinakommittén arrangerade ett fredsseminarium den 4 – 5 oktober
2013 på Nordiska folkhögskolan. Det handlade om ”Är fred i Mellanöstern
möjlig?” Fredsrörelsen i Kungälv samt Nordiska folkhögskolan var medarrangör.
Seminariet var möjligt att genomföra genom bidrag från Folke Bernadotteakademin. Vid seminariet deltog bl a Palestinas ambassadör i Sverige, Hala Husni
Fariz samt Amira Hass, journalist på tidningen Haaretz.

8. Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt
Vid årsmötet på Ljungskile Folkhögskola den 30 mars 2014 representerades
Fredsrörelsen i Kungälv av Lars-Olof Olsson och Märit Larsson. Ett ämne som
diskuterades rörde demokratiseringen av FN med anledning av en motion från
Stenungsund-Tjörn-Orusts FN-förening.

9. Slutord
Beträffande ekonomin hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.
Lars-Olof Olsson har varit Fredsrörelsens representant i styrelsen för Kungälvs
Musei vänner.
Den planerade resan till Riga fick inställas p g a svagt intresse från medlemmarna.

-

Under kommande verksamhetsår hoppas vi
att liksom tidigare kunna fira FN-dagen
högtidlighålla Mänskliga rättigheters dag
fortsätta uppföljningen av kommunens arbete med barnfattigdom
fortsätta samarbetet med Missionskyrkans föredragsserie ”Människor på väg”
utveckla hemsidan
kunna öka antalet medlemmar

Fredsrörelsen tackar för visat intresse under det gångna året för vårt gemensamma
arbete för fred och mot våld, främlingsfientlighet och rasism.
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