Sammanfattning Forum Syds medlemsmöte 30
november 2013
Plats: Ersta konferens, Södermalm, Stockholm

48 personer deltog i Forum Syds medlemsmöte, totalt var drygt 30
medlemsorganisationer representerade. 7 styrelseledamöter deltog. Ordförande
Sten Rylander öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Som första punkt på programmet var beslut om stadgeändring. Stadgeändringar
kan göras genom likalydande beslut med två tredjedelars majoritet på två på
varandra följande medlemsmöten varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. På
årsmötet 1 juni 2013 beslutades att anta förslaget till justeringar i stadgarna.
Beslutet protokollfördes som enhälligt. Medlemsmötet beslutade enligt förslaget
och även denna gång antogs beslutet enhälligt. Uppdaterade stadgar kommer att
finnas på hemsidan inom kort.
Ett första utkast till verksamhetsplan för åren 2015-2017 som årsmötet 2014
kommer att besluta om presenterades av Olav Magnusson i styrelsen och Annica
Sohlström, generalsekreterare. Ett diskussionspass i form av bikupor
genomfördes och medlemmarna gavs möjlighet att lämna synpunkter på tre
identifierade frågor utifrån globala förändringar och biståndspolitik, rörande vad
som kan anses vara det viktigaste Forum Syd kan göra för att uppfylla sitt syfte
som organisation och vad ska Forum Syd skulle kunna göra för att ytterligare
bidra till att stärka medlemsorganisationernas partnerorganisationer att nå sina
mål?
Synpunkter som framkom var bl a att Forum Syd i Sverige ska delta i den
biståndspolitiska debatten, jobba med opinionsbildning och sprida information
om viktiga frågor, vad gäller landkontoren bör de användas för bättre regionala
och omvärldsanalyser och där dra nytta av lokala organisationer (LEO`s). För att
stärka partnerorganisationerna bör de få ta del av kurser (på landkontoren, via
internet osv), lyftas fram när de når goda resultat, inventera vilka
partnerorganisationer som finns för att hitta likheter, synergier etc.
Resultatet av diskussionerna följer med styrelsen och kansliet i arbetet med
verksamhetsplanen.
På eftermiddagen samtalade Nils Resare, redaktionschef på Omvärlden och
Carolina Jemsby, Frilansskribent och TV journalist tillsammans med Forum
Syds ordförande kring frågan ”Att granska biståndet”.
Den senaste tidens biståndsdebatt diskuterades och Nils Resare och Carolina
Jemsby berättade utifrån egna erfarenheter om svårigheterna att kryssa mellan
särintressen och lobbyister för att ge en så sann bild som möjligt. Många
intressanta frågor lyftes från medlemmarna.
Dagen avslutades med ett pass där Katarina Hellström, Svenska
Afghanistankommitten och Maria Sjödin, Fair Trade Center berättade om hur de
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arbetar med media för att komma ut och vad de upplever som svårt i
mediaarbetet. Fair Trade Center som är en liten organisation med endast tre
anställda och 120 medlemmar menade att sociala medier (fr a Facebook och
Twitter) är överlägset om man är en liten organsation med få eller inga
anställda. Att själva följa dem som man vill ska följa en själv. Det har många
beslutsfattare och påverkansaktörer som vana att göra på framför allt Twitter,
som oftast innehåller kortare och lite ”torrare” budskap, medan Facebook är mer
socialt och innehållsrikt.
Även Yvonne Fredriksson, Svenska Palestinagrupperna berättade om hur de
arbetar med att få ut sitt budskap.

Medlemsmötet avslutades och Sten Rylander önskade alla en God Jul och att vi
ses igen på årsmötet 24 maj 2014.
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