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Kära kollegor i Konsulära kåren! 

 

Låt mig först börja med att tacka för ert förtroende! Jag ser fram emot, att tillsammans med 

kollegorna i styrelsen, få representera kåren. För två veckor sedan hade vi vårt första styrelse- 

möte och vi började planera för vårens möten. 

Vårt första möte blir fredagen den 17 maj med Sven-Eric Söder, generaldirektör för Folke 

Bernadotteakademin, som vår lunchtalare. FBA är en svensk expertmyndighet under Utrikes-

departementet med uppdrag att bidra till internationell fredsfrämjande verksamhet och 

utvecklingssamarbete. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. 

Under lunchen kommer Sven-Eric Söder att presentera FBA:s arbete och ge exempel på hur 

verksamheten bidrar till att stärka arbetet för global fred. 

Sven-Eric Söder har tidigare arbetat som statssekreterare på Utrikesdepartementet (UD) och 

Näringsdepartementet. Han har också arbetat som politiskt sakkunnig och pressekreterare på 

Försvarsdepartementet. Från mitten av 1990-talet till början av 2000-talet deltog Sven-Eric Söder    

i den grupp som faciliterade samtal mellan israeler och palestinier genom den så kallade 

Stockholmsgruppen.  

Vi kommer att vara i Dan Lexös nyöppnade Restaurang Koks. Restaurangen ligger på Vasagatan 9 

i Odd Fellowhuset.  

Ni finner mer info om restaurangen på www.Lexo.se. 

Den 12 juni har regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström bjudit in oss till regionens 

nybyggda kontor vid gamla Bergslagsbanans stationshus. Regionen vill visa oss sitt nya hus samt 

ha ett samtal med oss inför regionens nya strategi för tillväxt och utveckling. På vilket sätt kan 

konsulära kåren vara delaktig? Detta skall bli en spännande lunch!  

Mer om regionens nya hus finner ni på www.vgregion.se. 

 

Till sist måste jag meddela att vår kollega PO Goliath, Konsul för Venezuela, avlidit.  

Som ett sista farväl har Kåren hedrat hans minne genom att skänka en gåva till Föreningen 

Botaniskas Vänner, enligt hans önskemål. 

 

 

Många hälsningar 

Robert 
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