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Protokoll konstituerande medlemsmöte föreningen Fredens Hus Göteborg
Viktoriahuset, den 6 februari 2018
Närvarande: Hardy Svan, Samuel Grönvik, Anna-Lisa Björneberg, Inga
Johansson, Siv Burell, Inger Gustavsson, BrorInge Helmfridsson, Monica Engvall,
Sylvia Lidén Nordlund, Ianthe Holmberg, Karin Utas Carlsson.
§1

Mötets öppnande
Ianthe Holmberg hälsade alla välkomna.

§2

Val av mötesfunktionärer
Ianthe Holmberg valdes till mötesordförande, Karin Utas Carlsson till
sekreterare för mötet och Inger Gustavsson och mötesordförande till
justeringspersoner.

§3

Dagordningens godkännande
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§4

Information om tidigare initiativ
Ianthe berättade kort om det arbete som gjorts för att förbereda bildande av
en förening Fredens Hus i Göteborg.
- Ett informationsmöte hölls på Ingrid Segerstedts gymnasium den 15
november 2017. Skolor, fredsföreningar och allmänhet hade inbjudits.
Projektledaren för Fredens Hus i Uppsala, Jesper Magnusson, berättade och
svarade på frågor om deras 10-åriga verksamhet. Referat av det föredraget
finns på http://www.fredsam.se.
- I första hand Karin har haft många kontakter och hon upplever att det
finns ett positivt intresse för ett Fredens Hus i Göteborg. Ianthe och Karin
informerade om kontakter för att hitta lokaler. Mer arbete kommer att
krävas.
- Den 18 januari hölls ett uppföljande möte i Viktoriahuset där en
interimsstyrelse utsågs med uppgift att lägga förslag till stadgar och styrelse
för föreningen Fredens Hus Göteborg. Denna interimsstyrelse bestod av
Karin Utas Carlsson, Ianthe Holmberg, Sylvia Lidén Nordlund, Gösta
Bågenholm och Brittmo Bernhardsson.

§5

Beslut om att bilda föreningen Fredens Hus med godkännande av
föreslagna stadgar
Interimsstyrelsens förslag till stadgar lästes upp av Ianthe och diskuterades.
Därefter fattades beslut att anta dessa stadgar med ett tillägg i §7 att på
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årsmötet välja sekreterare och kassör. Således blir § 7 under punkt om val:
”Val av minst 2 styrelseledamöter på 1 år varav en är sekreterare och en
kassör.” Styrelsen fattar själv beslut om firmatecknare. Därmed beslutade
mötet att bilda föreningen Fredens Hus Göteborg. Applåd från de
närvarande. Stadgarna bifogas protokollet.
§6

Val av styrelse
Karin Utas Carlsson valdes till ordförande, Ianthe Holmberg till sekreterare
och Monica Engvall till kassör. Sylvia Lidén Nordlund valdes till ordinarie
ledamot. Alla valen är på 1 år.
Inga Johansson och Brittmo Bernhardsson valdes till styrelsesuppleanter på
1 år.

§7

Val av revisor och revisorsuppleant
Gunnar Westberg valdes till revisor och Bror Inge Helmfridsson till
revisorssuppleant, båda för 1 år.

§8

Val av valberedare
Anna-Lisa Björneberg valdes till valberedare för 1 år. Styrelsen fick i
uppdrag att rekrytera ytterligare en valberedare.

§9

Medlemsavgift
Beslutades att medlemsavgiftens storlek ska vara 100 kr för enskild medlem
och 200 kronor för organisation.

§10

Medlemsrekrytering
Diskuterades olika vägar för att rekrytera medlemmar. Alla närvarande
anmälde sig som blivande medlemmar och åtog sig att sprida information
om föreningen i sina respektive organisationer. Anna-Lisa informerar
nätverket Fredsam. Samuel Grönvik, student vid Globala studier,
undersöker möjlighet att tillverka affischer.
Styrelsen fick i uppdrag
- att utforma en medlemsvärvarbroschyr när namnet på föreningen är
antaget.

§11 Hur arbeta vidare
Efter diskussion fick styrelsen i uppdrag
- att hos Skatteverket ansöka om bildande av ideell förening så att
organisationsnummer snarast erhålls.
- att ansöka om bankgiro hos lämplig bank. Karin informerade om olika
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alternativ. Det ansågs viktigt att Swish service erbjuds.
- att söka medel till hyra av egen lokal så snart vi ordnat alla formaliteter.
- att redan innan vi har egen lokal söka plats för gemensam utställning
tillsammans med andra organisationer, enligt förslag från Anna-Lisa.
Ingrid Segerstedts gymnasium är en FN-skola som arbetar i Ingrid
Segerstedt-Wibergs anda. Rektor, som var närvarande vid mötet den 15
november erbjöd oss att hyra aulan. Fredsams föredragsserie ”Vägar till
fred” har föredrag där den 8 och den 22 februari. Kanske kan samarbetet
utvecklas.
- att arbeta fram en logotype.
- att arbeta för att till föreningen skapa en hemsida. Inga Johansson
undersöker möjligheter. Fredsams hemsida, www.fredsam.se har ett
kalendarium som deltagarna uppmanades följa. Tills vidare kommer
information om föreningen att finnas där.
§12 Mötets avslutning
Ordförande tackade alla för konstruktivt deltagande och avslutade mötet.

Karin Utas Carlsson
mötessekreterare
Justerare

Ianthe Holmberg

Inger Gustavsson

