
FNV Årsmöte och Ledarforum i Lillehammer 14-16 september 2016 

Den 14-16 september genomfördes FNV:s årliga ledarforum och årsmöte i Lillehammer 
Norge. Under de tre dagarna lyftes många aktuella frågor med fokus på grundläggande 
demokratifrågor ur olika perspektiv. . Ivar Odnes, styrelseledamot i FNV:s styrelse, hälsade 
varmt välkommen till Lillehammer och Norge. 

Liksom tidigare år handlar FNV:s utmaningar framför allt om att balansera ambitionsnivån i 
det egna arbetet gentemot den ”input” medlemsorganisationerna gör. För de flesta av 
medlemsorganisationerna innebär det att nyttan med FNV skulle bli större med ett bättre 
förankringsarbete; att bli duktigare och tydligare på att berätta om FNV, projekten som görs 
och att i olika kanaler uppmuntra till studiebesök och att ta del av den information som 
genom FNV erbjuds om våra nordiska partners.  

Ledarforum 

Årets ledarforum inleddes av Beatrice Östman med en rekapitulation av det senaste årets 
händelser. Under året som gått har FNV bland annat genomfört ett seminarium i Stockholm 
om hur medlemsorganisationerna arbetar med asylfrågor och flyktingar. Det vi kallar "hem" 
är där hjärtat är - vi har mycket gemensamt i de nordiska länderna och därför kan man med 
gott fog också säga att Norden är ett. Efter en kort introduktion och presentation av alla 
deltagarna, inleddes programmet som följdes av ett par intensiva dagar. Bland annat deltog 
Helle Glen Pedersen, senior rådgivare på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Helle 
informerade om deras arbete och hur FNV och dess medlemsorganisationer kan delta på 
olika sätt. Ettantal andra intressanta seminarier genomfördes. 

FNVs årliga folkbildningspris 2016 tilldelades Bjørg Schultz Vogå Norge.  

Se nedan motiveringen: 

Bjørg har stått frem som en foregangskvinne i integrering av innvandrere i Vågå-samfunnet. 

Hun har delt av sin kunnskap om håndverk og gleden for håndarbeid og husflid. Hun tar i 

mot nye impulser og er en stor pådriver for at laget skal være åpent for alle som ønsker. 

Gjennom sitt arbeid senest i vår under prosjektet "Ull på Norsk" gikk hun i spissen og viste 

vei. 

Bjørg er en raus person både som kurslærer, håndverker og medlem i lokallaget. Hun gir av 

seg selv både til kulturlivet og frivilligheten. Vi gratulerer deg så mye med en velfortjent pris!  

 



 

 

 

Årsmötet 

Årsmötet presiderades av Eli Ulvestad med Kjärsti Gångsö som sekreterare. Justerare blev 
Raymond Svensson Sverige samt Paula Yliselä från Finland. 

Under årsmötet drog avgående ordförande Beatrice verksamhetsberättelsen, FNVs 
generalsekreterare Ann-Marie det ekonomiska resultatet och Raymond Svensson i egenskap 
av revisor, revisionsberättelsen. Efter att styrelsen beviljats ansvarsfrihet drog Stefan 
Landberg vice ordförande, verksamhetsplanen och genomförde ett kort grupparbete i 
anslutning till det. Planen lades till handlingarna med de av styrelsen genomförda 
anteckningarna som medskick inför det kommande verksamhetsåret. Därefter genomfördes 
val. Till ordförande för två år valdes Stefan Landberg, SV Sverige. Till vice ordförande för två 
år Hans Grishauge, FORA Danmark. Omvaldes till ledamöter på två år valdes Ivar Odnes, Sps 
Norge och Beatrice Östman, SFV Finland. Ersättare blev Thomas Olofsson, SV Sverige, Per 
Paludan Hansen, LOF Danemark; Kjaersti Gangsö, SKT Norge och Ville Ylikhari från Visio 
Finland. Omvaldes gjorde även revisorerna, Esbjörn Melin och Raymond Svensson SV 
Sverige. Allra sist omvaldes valberedningen med Nils-Ingemar Thorell SV Sverige som 
sammankallande.  Nytillträdda ordförande Stefan Landberg tackade värdorganisationerna 
SKT och Sps för ett mycket väl utfört arbete med organisering av intressanta och trevliga 
dagar. 

 


