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Verksamhetsberättelse augusti 2016-mars 2017 

Föreningen Nej till Nato, Helsingborg 

 

 

 

Medlemmar 

Vi har under perioden varit ca 33 medlemmar. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av fem ledamöter: Jan Fredriksson (ordf.) Claudia Velasquezquez 

(kassör), Ivar Sjögren (sekr.), Crister Olsson och Kitty Oredsson. 

Styrelsen har sedan augusti 2016 hållit 3 styrelsemöte  

 

Medlemsmöten 

Vi har haft 4 (där 1 möten varit årsmöten) medlemsmöten som vi har hållit i Enhetsgruppens 

lokal. 

 

Studiecirkel 

Vi har haft 4 sammankomster kring boken Sverige Nato och säkerheten. Crister Olsson har 

varit cirkelledare. 

 

Information 

Facebook och webbsida 

I höstas startade vi en Facebooksida som sköts av Caludia Velasquez och en webbsida som 

sköts av Stefan Andersson. Sidan har haft i snitt 15 besökare per dag. 

 

Flygblad 

Vi har skrivit ett nytt flygblad om Nato. 

 

Informationsblad 

Vi har skrivit ett informationsblad om föreningen. 
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Utåtriktade verksamhet 

Samtal om Nato och svensk säkerhetspolitik 

Vi har fått tillstånd av stadsbiblioteket att i samråd med de lokala biblioteken arrangera möten 

i deras lokaler utan kostnad. Avsikten är att under lättare former föra samtal om Nato och 

svensk säkerhetspolitik ute i bostadsområdena.  

Den 5 oktober 2016 arrangerade vi ett sådant möte på Ringstorps bibliotek med författaren 

och journalisten Sören Sommelius. Ett tiotal personer deltog. 

Den 15 februari 2017 arrangerade vi ett liknade möte på Drottninghögs bibliotek med Sören 

Sommelius i samarbete med Idéa. 15 personer deltog på mötet. 

 

Möte med Valter Mutt 

Den 20 oktober 2016 arrangerade vi tillsammans med Enhetsgruppen ett möte med 

miljöpartisten och riksdagsmannen Valter Mutt i Enhetsgruppens lokal. Ett 30-tal åhörare 

deltog. 

 

Möte med Maj-Britt Theorin  

Den 8 februari 2017 arrangerade vi tillsammans Enhetsgruppen, Feministisk initiativ, Folket i 

Bild/Kulturfront, Framtiden i våra händer, Jordens vänner, Kristna för fred, Kvinnor för fred i 

Skåne, Läkare mot kärnvapen, Svenska Freds och Skiljedoms Föreningen Malmö-Lund och 

Vänsterpartiet. Mötet hölls i IF-Metalls samlingslokal i Gamla Tingshuset. På mötet sjöng 

Fredskören och Jan Boman/Tomas Karlsson spelade. 

Ca 75–80 personer deltog i mötet 

 

Namninsamling 

På medlemsmöte i oktober beslutade föreningen att vi skulle stödja Kvinnor för freds 

namninsamling Inga kärnvapen på svensk mark. Vi har varit ute på stan och vid möten samlat 

in omkring 300 namn. Vi har fått positivt bemötande från allmänheten. 

Vi har också tillverkat en banderoll med texten Nej till kärnvapen Nej till Nato. 

 

Kristna för fredag 

Den 1 mars träffade vi Kristna för fred och Framtiden i våra händer och diskuterade fortsatta 

samarbete och hur vi kan utveckla fredsarbetet. Det beslutades att vi i april skall bjuda in en 

av aktivisterna kring Stoppa Aurora 17 till ett gemensamt informationsmöte för att diskutera 

hur vi kan bidra till kampanjen Stoppa Aurora 17. 
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Möte med föredragshållaren Ulf Nilsson 

Den 16 mars arrangerade vi tillsammans med Enhetsgruppen ett möte med föredragshållaren 

Ulf Nilsson från Växjö som är aktiv i Vilhelm Moberg-sällskapet. Han talade om Vilhelm 

Moberg och freden. 30 personer deltog. 


