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Föreningens syfte är att främja under-
visning för fred och nedrustning inom 
och utom det formella undervisnings-
systemet, från förskola till universitet, 
från fritidsverksamhet till folkbildning 
 

 

 
 
Verksamhetsberättelse 
för riksföreningen SVERIGES LÄRARE FÖR FRED, SLFF,  
verksamhetsåret 1 januari 2014–31 december 2014 

Medlemmar 
Årsmötet den 5 april 2014 beslutade föreslå att föreningen skulle upphö-
ra och övergå till att bli nätverk och att ingen årsavgift för 2014 skulle 
betalas. De som hade betalat skulle erbjudas välja mellan att få pengarna 
tillbaka eller låta dem stå till hemsidans förvaltande, § 14 (en hemsida 
som man beslutade behålla och omarbeta). 

Styrelse 
Styrelsens ordinarie ledamöter har under verksamhetsåret utgjorts av 
Ilse Hakvoort, Alingsås (ordförande)  
Karin Utas Carlsson, Jonstorp (kassör)  
Birgitta Friberg, Göteborg 
Vilgot Oscarsson, Mölndal  
Karin Esaiasson, Göteborg 
 
Styrelsen bestämde sig för ett roterande sekreterare uppdrag som inne-
håller även att skriva beslutsprotokoll. 
 
Suppleanter under verksamhetsåret 
Marianne Göthlin, Stockholm  
Anette Rosenberg Kimblad, Jonstorp  
Göte Rudvall, Malmö  
 
Adjungerad som föreningens representant för Stockholmsområdet har 
under året varit  
Ingrid Inglander, Hallstavik 
 
Revisorer för verksamhetsåret 2014 har varit 
Elisabeth Faxelid, Stockholm 
Allan Pettersson, Ljugarn 
 
Revisorsuppleant: Vakant 
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Valberedning  
Ingen valberedning valdes pga att årsmötet förutsatte att föreningen 
skulle upphöra som förening. 

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett protokollfört sammanträ-
den: 20 januari. Vid årsmötet den 5 april var något konstituerande styrel-
semöte ej aktuellt eftersom ingen förändring i styrelsen hade skett och 
konstituerande styrelsemöte därför inte ansågs behövas. 
 
Medlemskontakter och hemsidan 
Fram till den 10 nov. skickades 8 medlemsbrev via mail till alla för att 
uppmärksamma aktiviteter och händelser. Därefter skickas dagordning 
och ytterligare information inför det extraordinarie årsmötet till med-
lemmarna. 
 
Karin Utas Carlsson skötte kalendariet på hemsidan. Hon tog emot in-
formationer från olika fredsorganisationer och uppmanade medlemmar 
att skicka in uppgifter.  
 
Medlemsmöten och lokala aktiviteter 
 
Årsmöte hölls den 5 april på en lokal i Sandarna i Göteborg. Inlednings-
vis redogjorde Ilse Hakvoort för den artikel hon tillsammans med Elisa-
beth Olsson skrivit. Dessutom planeras ett extraordinarie årsmöte 29 
november 2014 på Språkkaféet i Göteborg. Detta för att besluta om fö-
reningens upplösning och övergående i ett nätverk. 
.  
Fredsam, aktiviteter 
Karin har varit föreningens representant i samarbetsorganisationen i Gö-
teborg, Fredsam. Fredsam har haft medlemsmöten första måndagen i 
varje månad under terminerna. Karin har under höstterminen varit vo-
lontär på Fredens Hus i Uppsala och då inte deltagit i alla möten, men 
hon har medverkat i en arbetsgrupp för en mötesserie i samarbete med 
ABF: ”Vägar till fred”. Dessutom medverkar hon i en ny arbetsgrupp i 
Fredsam syftande till att öppna ett Fredens Hus i Göteborg. 
Inom Fredsam har föreningen medverkat på Kulturkalaset i Göteborg 
under titeln FRED I 200 ÅR. Thage G. Peterson och Ingeborg Breines, 
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ordf. i Internationella Fredsbyrån talade med anledning av 200-årsjubileet 
av fredsavtalet med Norge i Moss 1814. 
 
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 25–28 september 2014.  
Svenska Läkare mot kärnvapen stod i år för ansökan till Folke Bernadot-
teakademin för att få medel till den sedvanliga montern på Internationel-
la Torget, 6 kvm under namn Yrkesgrupper mot kärnvapen, för fred.  
 
Bok- och Biblioteksmässans fyra dagar blev stimulerade för styrelsemed-
lemmarna från SLFF: Karin Utas Carlsson, Ilse Hakvoort, Birgitta Fri-
berg, Karin Esaiasson och Astrid Möller fördelade tiden vid montern 
mellan sig. Montern bemannades samtidigt av någon av övriga yrkes-
grupper. Socionomerna och tandläkarna har inte längre egna yrkesgrup-
per. Tandläkarna ingår i Läkare mot Kärnvapen. Dock medverkar både 
socionomer och tandläkare i yrkesgruppernas arbete i Göteborg. 
 
Två seminarier hölls på Internationella torget: 
Stora scenen: Gunnar Westberg, SLMK talade under rubriken ”Försv in-
ner  krigen om kärnvapnen försv inner?”  Jørgen Johansen, fredsforska-
re, var moderator. 
Lilla scenen: Karin Utas Carlsson och Anna-Lisa Björneberg, IKFF, ta-
lade under rubriken: ”Ett nyt t  sät t  at t  tänka i  f r eds-  och säkerhetspo-
l i t iken”.  
 
Även detta år samlades namnunderskrifter för en internationellt bindan-
de konvention för förbud mot kärnvapen. 990 namnunderskrifter samla-
des in och sändes tillsammans med ett brev till den nya utrikesministern 
Margot Wallström. Information om kärnvapen och om SLFF gavs och 
skrifter delades ut. Många stimulerande samtal med mässbesökare hölls.  
 
Slutrapport till Folke Bernadotteakademien kommer att finnas tillgänglig 
på vår hemsida när den är klar. Gunnar Westberg har skrivit en utvärde-
ring som skickats till Svenska Läkare mot kärnvapen. 
 
Yrkesgrupperna mot kärnvapen anordnade i Fredslunden i Göteborg 
traditionsenligt den 6 augusti en manifestation till minne av kärnvapen-
angreppet på Hiroshima. Gunnar Westberg var mötesledare. Brian Pal-
mer, antropolog och religionsvetare, var huvudtalare. Jazzmusiker för 
fred spelade och Matilda Magnusson sjöng. 
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Mer den 6 augusti: I Lunds domkyrka talade i sb m middagsbönen Ka-
rin Utas Carlsson, SLMK, kort om kärnvapenhotet, ett internationellt 
förbud mot kärnvapen och om behovet av en ny säkerhetspolitik. En 
utställning fanns i kyrkan. 
 
Karin Utas Carlsson har även varit föreningens representant i Yrkes-
grupperna mot kärnvapen, för fred. 
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Lärare För Fred i november 2014. 
Ilse Hakvoort, Birgitta Friberg, Karin Utas Carlsson, Vilgot Oscarsson, 
Karin Esaiasson, Marianne Göthlin, Anette Rosenberg Kimblad, Göte 
Rudvall. 
 
 
 
 


