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Föreningens syfte är att främja un-
dervisning och utbildning för fred 
och nedrustning inom och utom 
det formella undervisningssystemet, 
från förskola till universitet, från 
fritidsverksamhet till folkbildning. 
 

 

 
 
Verksamhetsberättelse 
för riksföreningen SVERIGES LÄRARE FÖR FRED  
Verksamhetsåret 1 januari 2011–31 december 2011 
 

Medlemmar 
Föreningen har under verksamhetsåret haft 41 betalande medlemmar.   

Styre l se  
Styrelsens ordinarie ledamöter har under verksamhetsåret utgjorts av 

- Ilse Hakvoort, Göteborg (ordförande)  
- Birgitta Friberg, Göteborg (sekreterare)  
- Karin Utas Carlsson, Jonstorp (kassör)  
- Vilgot Oscarsson, Mölndal  
- Marianne Göthlin, Stockholm  

 
Suppleanter under verksamhetsåret 

- Karin Esaiasson, Göteborg  
- Suzanne Wiklund, Herrljunga  
- Anna - Karin Schuller, Tjörn  
- Göte Rudvall, Malmö  

 
Adjungerad som föreningens representant för Stockholmsområdet har under året 
varit  

- Ingrid Inglander, Hallstavik 
 
Revisorer för verksamhetsåret 2011 har varit 

- Elisabeth Faxelid, Stockholm 
- Allan Pettersson, Ljugarn 

 
Revisorsuppleant 

- Theo Fick, Hallstavik 
 
Valberedning har utgjorts av  

- Ingrid Inglander, Hallstavik  
- Theo Fick, Hallstavik 

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden: 3 feb-
ruari, 22 februari, 27 mars (konstituerande möte), 8 juni, 18 augusti, och 12 okto-
ber – samtliga i Göteborg.  
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Medlemskontakter  
Medlemsbrev har skickats ut till alla den 3 april, 11 juni, 14 juli och 1 dec. Med-
lemmar i Göteborgstrakten har även fått brev den 15 oktober och 8 november på 
grund av speciella aktiviteter i Göteborg. Medlemmarna har uppmärksammats på 
att hemsidan regelbundet har information om aktuella händelser och medlemmar 
har ombetts skicka in information om händelser i skilda delar av landet. För när-
varande har vi haft mest information från Göteborg och lite från Stockholm och 
Uppsala. Information från Malmö-Lund-området efterfrågas särskilt. 
 
Medlemsmöten och lokala aktiviteter  
 
Årsmöte hölls den 27 mars på Viktoriahuset i Göteborg med ett seminarium om 
den nyutkomna boken Konflikthantering i professionellt lärarskap av Ilse Hakvoort och 
Birgitta Friberg.  
 
Nationell verksamhet i samverkan med andra organisationer  
 
Föreningen har genom sin representant Ingrid Inglander medverkat i fyra möten i 
Nätverket för kärnvapennedrustning samt i sex planeringsmöten (och ett antal 
telefonkonferenser) för två öppna seminarier: Strategiseminarium för en kärnvapenfri 
värld 12 februari på ABF med 25 deltagare, Kärnkraft och kärnvapen – två sidor av 
samma mynt på Historiska museet 30 oktober med Maj-Britt Theorin, Solveig 
Ternström och en representant för GreenPeace, med 50 deltagare. 
  
Karin Utas Carlsson har varit föreningens representant i Yrkesgrupper mot kärn-
vapen Göteborg (YMK). Där har möten hållits 6 gånger under året. Yrkesgrup-
perna arrangerade som vanligt högtidlighållande av Hiroshimadagen den 6 augusti 
i Vasaparken i Göteborg med 45–50 deltagare. Gunnar Westberg ledde mötet, Ulf 
Bjereld höll föredrag och Jazzmusiker för fred spelade. 
 
Medlemmar i Nätverket för konflikthantering i lärarutbildningen träffades den 21 
januari 2011 vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Träf-
fens fokus var utveckling av en kurs på avancerad nivå för lärarutbildare i konflik-
ter och konflikthantering. Karin Utas Carlsson och Ilse Hakvoort deltog i mötet 
och i arbetet med kursplanen efteråt. 
 
På FN-dagen hade yrkesgrupperna ett bokbord på Allégården i Göteborg.  
 
Karin Utas Carlsson har varit föreningens representant i Fredsam i Göteborgs 
möten, som inträffar den första måndagen varje månad under terminerna.  
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Karin Utas Carlsson har under året fortsatt att arbeta för att öka intresset för 
skolmedling, och den 21 november höll hon tillsammans med Laila Araya från 
MedlingsCentrum i samarbete med Folkuniversitetet ett seminarium kallat: "Prak-
tisk konflikthantering i skolans vardag". 41 personer deltog.  
 
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 22–25 september 2011  
 
För Yrkesgrupper mot kärnvapen, där föreningen SLFF är medlem, har SLFF ansökt 
om bidrag från Folke Bernadotteakademien för en monter på bokmässan. Ansö-
kan beviljades med ett bidrag på 23.000:-.  
 
Bok- och Biblioteksmässan blev intensiva och stimulerande dagar för styrelsemed-
lemmar från SLFF: Karin Utas Carlsson, Ilse Hakvoort, Birgitta Friberg, Karin 
Esaiason, Vilgot Oscarsson och Suzanne Wiklund fördelade tiden vid Yrkesgrup-
pens monter mellan sig. Många namnunderskrifter för en internationellt bindande 
konvention för förbud mot kärnvapen samlades in. Information om SLFF delades 
ut och många stimulerande samtal med mässbesökare hölls.  
 
Vår insats vid mässan förbereddes bl a genom att göra en poster och revidera fö-
reningens informationsblad. Vi fick 3 nya medlemmar under mässdagarna. 
 
Se slutrapport till Folke Bernadotteakademien som bilaga. 
 
 
Styrelsen för Sveriges Lärare För Fred i januari 2012 
 
 
 
 
 
Ilse Hakvoort  Birgitta Friberg Karin Utas Carlsson  
 
 
 
 
Vilgot Oscarsson  Marianne Göthlin,  Karin Esaiasson,  
 
 
 
 
Göte Rudvall  Anna-Karin Schuller  Suzanne Wiklund 
 
 
 
 


