
Bilaga 1a 
 

Motion till årsmöte Fredens Hus Göteborg söndagen den 29 mars kl. 13.00 
 
Styrelsen har varit i kontakt med Föreningen Fredens Hus med säte i Uppsala angående vår 
förenings förhållande till den ursprungliga föreningen, nämligen den i Uppsala som är väl eta-
blerad med gott rykte. Det uppfattas som ett stort problem att vår förening har samma namn 
med tillägget Göteborg. Det kan uppstå missförstånd och det behövs en reglering av vårt för-
hållande till varandra. Det är en fråga om varumärke. Vi vill inte ändra namn på föreningen. 
 
Vår ordförande har den 14 januari i år träffat styrelseordföranden Tomas Grönberg och den 
verksamhetsansvarige Jesper Magnusson. Efter mötet har vi haft styrelsemöte och beslutat att 
fortsätta förhandlingarna med Uppsala om att bli filial till moderföreningen. Göteborg kom-
mer att bli den första filialen. De har uppdrag att verka för filialer. Stora fördelar kan komma 
ut av detta: t ex samordning med deras utvecklade utställningsverksamhet och större kraft vid 
ansökan om ekonomiska resurser.  
 
Vi har nu under två år verkat genom att göra oss synliga i kommundelen Angered och då fått 
många kontakter och samarbetspartners (se verksamhetsberättelsen). Vi behöver förstärkning 
på den administrativa sidan. Ännu har vi lyckats få endast enstaka ekonomiska bidrag. Även i 
praktisk verksamhet behövs förstärkning och för att växa behöver vi resurser, ekonomiska och 
på sikt egna lokaler för bland annat bokkafé/bibliotek och utställningar. Vill vi ha ett Fredens 
Hus i Göteborg som verkligen kan göra skillnad i enlighet med våra stadgar behöver vi stär-
kas.  
 
Våra stadgar är inte likalydande med Uppsalas men stämmer väl överens till form och inne-
håll (se våra ursprungliga stadgar och Uppsalas i bifogade dokument). Vi är båda ideella, reli-
giöst och partipolitiskt obundna organisationer med liknande ideologi. I dagsläget föreslår vi 
förändring endast av paragraf 1 med kort förtydligande i inledningen. Under året kommer för-
handlingar och samarbeten med Uppsala att tydliggöra hur det fortsatta samarbetet ska gå till. 
Det absoluta kravet från oss är att vi behåller vårt organisationsnummer och kassör så att vi 
kan ta självständiga beslut. Vårt namn på föreningen kommer inte att ändras. Detta är man 
från Uppsalas håll helt införstådd med och ser inte som något problem. 
 
Styrelsen föreslår i enlighet med brödtexten ovan  
att årsmötet ska besluta att föreningen Fredens Hus Göteborg med bibehållet organisations-
nummer vid inbjudan blir filial till Fredens Hus med säte i Uppsala och att stadgarna ändras 
så att det blir möjligt (se bilagt förslag till ändrade stadgar, bilaga 1b). 


