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Verksamhetsberättelse, Fredens Hus Göteborg 6/2- 31/12, 2018 

Interimstyrelsens medlemmar (18/1-5/2): Karin Utas Carlsson, Ianthe Holmberg, Monica 
Engvall, Inga Johansson, Brittmo Bernhardsson, Sylvia Lidén Nordlund och Gösta Bågen-
holm. 

Antal medlemmar: 21 individuella och 3 organisationer. 

Årsmötet den 6 febr. -18 då vår förening bildades. 

Antal styrelsemöten inkl. det konstituerande: 12 stycken. 

Styrelsens medlemmar. Ordinarie: Karin Utas Carlsson, ordf., Ianthe Holmberg, sekr., Monica 
Engvall, kassör, och Sylvia Lidén Nordlund. Suppleanter: Inga Johansson och Brittmo Bern-
hardsson 

Revisorer: Gunnar Westberg och suppleant: BrorInge Helmfridsson 

Valberedning: Anna-Lisa Björneberg. En plats vakant. 

Medlemsvärvarbroschyr (flyer) togs fram och trycktes i juni. Då hade vi ej ännu hemsidan 
öppnad. Därför fanns ej hemsidesadressen med. 500 ex trycktes tills vidare.  

Hemsida: Denna arbetades fram under sommaren och öppnades i början av hösten. Adress: 
www.fredenshusgoteborg.se 

Konfliktlösning i Skola och Arbete, KSA, har gått med som medlem i föreningen och står för 
kostnaderna för upplägg av hemsidan och hjälp med konsultarvode dock ej avgiften för do-
män och webbhotell (one.com). Programmet är Word Press.  

Hemsidan innehåller endast uppgifter från föreningen och lägger tyngdpunkten på Aktiviteter. 
Man hänvisar på första sidan till Fredsams och Lära för Freds hemsidor. Dessa innehåller 
annat värdefullt material. 

Föreningens medlemskap i annan organisation: Fredsam, Göteborg.  

Samarbeten med andra organisationer: Vi tar fortlöpande kontakt med andra organisationer 
för samarbete. Intensivast var våren 2018. 

Ansökan om medel för föreningens verksamhet: Ansökan om utvecklingsmedel hos Social 
Resurs i Göteborg. Summa: 205 000 kr, varav 180 000 kr för hyra av lokal. Vi tänkte oss då 
ännu en egen lokal för utställningar och bibliotek. Professor Åke Bjerstedts dödsbo har till 
föreningen donerat ett stort bibliotek med konfliktlitteratur för fredsundervisning. Svar har 
ännu den 27 januari 2019 inte kommit (p g a regimskiftesförhandlingar i staden). 

Föreningen Centrum för Konflikthantering i Göteborg lades ned under året och summa 38 
495.45kr överlämnades till vår förening, något som blev ett startkapital. 

Lokalfrågan: Denna gav anledning till många kontakter under våren. Vi kontaktade Frivillig-
centralen Caritas i Hjällbo. Där finns lokal de gärna vill dela med oss, men månadshyran på 
c:a 9 000 kr är inte att tänka på. Däremot var vi välkomna att fr o m höstterminen utnyttja 
Frivilligcentralen mitt i Hjällbo som kontorslokal.  

Därifrån sökte vi kontakt med skolor och socialtjänsten Angered. Ordföranden kunde erbjuda 
handledning, träning och utbildning i konflikthantering. Ingen av grundskolorna nappade. 
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Däremot skapades kontakt med socialtjänstens samordnare (socialtjänsten, skola och samhäl-
lets aktörer) Bettan Byvald och Sori (Suraya) Reif Abdali. På så sätt ordnades lokalfrågan tills 
vidare i Rannebergen och Aktivitetshuset i Hammarkullen: 

I Rannebergen samarbetar Angereds socialtjänst, Hyresgästföreningen och Bostadsbolaget) i 
ett projekt: ”Vårt Rannebergen”. Där fick vi sätta upp utställningen ”Forgiveness” från 
Uppsala Fredens Hus 10 okt. – jul.  Varje torsdag representerade Karin vår förening där. Be-
söksfrekvensen var dock liten. Sammanlagt såg 25 personer utställningen. 

I Aktivitetshuset i Hammarkullen, ett motsvarande projekt för Hammarkullen, fick vi också 
under oktober månad kontakt och kunde skriva kontrakt. Pris endast 30 kr /rimme för bokad 
tid. Förutsättning: Att vi riktar oss till Hammarkulleborna (dock ej endast dessa). Under 2018 
användes inte möjligheten annat än till kontaktskapande. 

Däremot har föreningen fått boka sektion G (c:a 100 kvm) varje tisdag kl. 19.00-22.00 under 
hela vårterminen. Vi har också varit med i planeringen för ett kommande ”Community Kit-
chen” och då särskilt framhållit vår plan på att där hålla bokkafé med en del av böckerna i vårt 
stora bibliotek som i väntan på egna lokaler är placerat hos ordföranden. På så sätt har vi nu fr 
o m 2019 en lokal öppen regelbundna tider, en god början. 

Spelet Your Move.  Detta är ett gruppdynamiskt spel och en metod att analysera och träna på 
att lösa problem/konflikter ur olika perspektiv. Det finns en spelplan, brickor att skriva namn 
på olika grupper som ska hantera ett gemensamt problem med hjälp av symboler (som t ex 
murar, broar, kunskap, tillit, verktyg, konflikt, rädsla, makt, påverka, resurser, lycka, dialog, 
hot, osäkerhet…) gruppdeltagarna efter gemensamt beslut lägger ut i analys av problemet –
 och senare även för lösning av det.  

Under spelets gång genereras samtal och reflektioner mellan deltagarnas när de definierar 
människornas olika villkor, relationer, värderingar, känslor och behov. Spelet ger möjligheter 
att förstå mänskligt beteende, komplexa system och händelser. 

Detta spel är uppfunnet av Andrea Hvistendahl. Ordföranden inhandlade under sommaren ett 
bärbart sådant spel och fick det då demonstrerat av uppfinnaren.  

Detta spel finns nu som en resurs i föreningen. 

Kalendarium Den 10 juli. Ett första provspel med 6 personer genomfördes.  

Den 4 sept. Föredrag i Helsingborg: Konflikthantering. Jämförelse mellan två sätt att tänka. 

Den 3 okt. Frivilligcentralen i Hjällbo. Fredens Hus Gbg inbjuder till samtal och träning i 
konflikthantering och medling. 15-tal närvarande. Översättning till två språk. 

Den 13 nov. i ”Vårt Rannebergen” invigning av Fredens Hus Gbg och utställningen ”Forgi-
veness”. 20 deltagare. 

Den 20 nov. i ”Vårt Rannebergen” spelet Your Move prövades av 6 personer. 

Torsdagarna den 15 nov.- 20 dec. kl. 14.00 – 17.00 Drop in i ”Vårt Rannebergen för utställ-
ningen ”Forgiveness”. Ytterst få besökare kom. 

Den 27 nov. besök i Vättleskolan. Elevhälsovården inkl. rektor, samordnaren Sori och ordfö-
randen. Beslut att Vättleskolans högstadium skulle ta över utställningen vecka 3 och ordfö-
randen skulle arbete med klasserna i samtal. 
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Den 10 dec. Besök i Gårdstensskolan (kurator och socialpedagog) för planering av insats i åk 
4-5 där man söker hjälp med träning av personalen i konflikthantering.  

Den 11 dec. Föredrag ”Konflikthantering – minska osämja och leva i fred lokalt och globalt”. 
Föreningen Fjärilen i Aktivitethuset stod som värd tillsammans med NBV, Nykterhetsrörel-
sens bildningsverksamhet. 

Den 19 dec. genomgång med arbetslaget. Beslut att ordf. skulle hålla halv studiedag med ar-
betslaget den 7 januari.  
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