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Noteringar från möte 170311 med en arbetsgrupp inom Solidaritetsföreningen i Nordost 

Närvarande: Anita Börlin, Matts Mattsson, Inga-Maj Rasmusson, Elisabeth Faxelid. 

Förhinder hade anmälts av Göran L, Kerstin E, Stefan Grath, Amarkhan Jasinzada och 

Amanullah Mohammadi.  

Tid: Lördag 170311 kl 10.00-11.30 

Plats: Åkerbyvägen 84, Täby (Socialdemokraternas lokal) 

1. Mötet öppnades och på förslag av Matts M fastställdes den utsända föredragningslistan. 

Matts utsågs att leda mötet.  

2. Minnesanteckningarna från mötet 170218 godkändes.  

3. Förberedelser av årsmötet 25 mars. 

3.1 Anita hade tagit kontakt med och lämnat information inom Socialdemokraterna och 

SSU. Matts hade kontaktat lokalföreningar inom Vänsterpartiet i Nordost samt informerat 

om Solidaritetsföreningen genom olika facebookgrupper. Återstår att ännu en gång 

kontakta Miljöpartiet och övriga intresserade partier och grupper t ex föreningen "En 

utsträckt hand". Matts åtog sig att försöka få in en notis i Mitt i Täby. Vi diskuterade 

ytterligare sätt att sprida informationsblad. Elisabeth åtog sig biblioteken i Djursholm, 

Mörby och Näsbypark. Anita åtog sig Hägernäs. Matts åtog sig Tibble kyrka och biblioteket i 

Täby Centrum samt att vidtala Kerstin E om att sprida informationen i Norrtälje. Deltagarna 

efterfrågade flygbladet "Vill du vara med?" som därför bifogas här. Viktigt att väcka frågan 

om internationell solidaritet. Vi vill att Solidaritetsföreningen ska bestå av både företrädare 

för olika lokala föreningar samt enskilda, engagerade personer utan någon partitillhörighet. 

Vi diskuterade vilka olika personer som kanske skulle kunna ställa upp i föreningens första 

styrelse. Se bilaga.  

3.2 Lokal för årsmötet är ordnad i Tibble kyrka, en vaktmästare ställer upp. Ingen kostnad. 

Anita, Matts och Jan Boman har kollat lokalen och möjligheterna till kaffe och förtäring. 

Kontaktpersoner: Cafeterians Brita Schölin 08-580 035 33 el 37, vaktmästaren Mattias Asp 08 580 

035 80, ansvarig för  internationella frågor Kerstin Lundin 0703 84 02 46. Matts bör kontakta Henrik 

Fjelkman 08-580 035 90 om möjligheten att sätta upp ett informationsblad i kyrkan om 

Solidaritetsföreningen. Inga-Maj åtog sig att inhandla kaffebröd och ta med kaffe, vi räknar 

med att Göran L som vanligt ordnar fikat. Vi avser att vara på plats kl 09.15 före mötet för 

att se till att allt blir förberett.  

3.3 I diskussion om uppläggningen av mötet var vi överens om att inleda med frågan om 

solidaritet dvs att genom korta introduktioner bjuda in övriga deltagare till en diskussion om 

innebörden av solidaritet och vad vi skulle kunna göra med stöd av Solidaritetsföreningen. 

Anita och Matts förbereder inledningar, Elisabeth och Göran förväntas också ha förberedda 

inlägg om erfarenheter av solidaritet.  
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3.4 I diskussion om olika tänkbara verksamheter framöver framkom olika förslag: Vi kanske 

börjar med en solidaritetsfest för att i nästa steg ordna offentliga möten, seminarier, 

studicirklar, aktioner, namninsamlingar mm.. Mycket beror på vilka som inledningsvis 

engagerar sig i föreningen. Vi tar oss fram i den takt och i den riktning som medlemmarna 

gör det möjligt. Verksamheten bör genomföras i nära samarbete med andra lokala 

organisationer 

4. Rapporter 

Göran L har haft förhinder att delta aktivt den senaste månaden och har avbokat det 

planerade utåtriktade mötet i april månad. Matts berättade att fyra personer från 

föreningen deltagit vid föreläsningen av Ingmar Karlsson om Mellanöstern i Djursholms 

bibliotek 6 mars: Kerstin Ericsson, Stefan Graf (Norrtälje), Matts M  (Täby) Sven Noren 

(Danderyd).  Bra program, lokalen var full, ca 150 deltagare.  Ett liknande möte är planerat till 

Norrtälje 5 sept. 

5. Vi tackade Anita som ordnat så att vi kunde mötas i Socialdemokraternas lokal på 

Åkerbyvägen 84, Täby. Mötet avslutades. 

 

Noterat av  
 
Matts Mattsson 

 

 

Bilagor  

170301 "Vill du vara med?" 

170301 Kallelse och program   

170301 Personer som kanske kan ingå i första styrelsen 

Kerstin Ericsson, Norrtälje, Matts Mattsson, Täby, Göran Larsson, Täby, Anita Börlin, Täby, 

Medhat Dawoud, Åkersberga, Sven Norén, Danderyd, Marina A Davidsdotter,Danderyd, 

Marianne Ramström, Danderyd, Lasse Gottfriedz, Täby , Soraya Kechrida, Täby,  Amarkhan 

Jasinzada och Amanullah Mohammadi.  

 


