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Ansvarig för hemsidan:Ron Lund 

Verksamheten under 2015 
Afrikadagen i Hanriis café lördagen den 3 jan 

Lördagen den 3 januari var Åre FN-förening medarrangör i en insamlingsdag i Hanriis café,Handöl, till förmån för 

sjukvården i Masai Mara, Talek . Inger Åsén hade engagerat flera föreläsare som alla ställde upp gratis och all 

förtjänst för afrikansk soppas, fika och lotteri gick till Nätverket för Talek. Åre FN-förening bidrog med 

annonskostnader och 500 kr till insamlingen. 

Årsmöte 2015 

På kvinnodagen den 8 mars samlades föreningsmedlemmar till årsmöte i Järpens församlingsgård. Efter årsmötet 

stod föreningen som arrangör tillsammans med Underåkers församling för en föreläsningskväll. Inger Broman, 

Östersund, visade bilder och berättade under rubriken "Kvinnor och barn i Kenya". 

Svenska FN-förbundets kongress 

Svenska FN-förbundets kongress gick av stapeln den 13 – 15 juni i Göteborg. Linn Lund deltog som Åre FN-

förenings ombud. 

FN-dagen den 24 okt 

PÅ FN-dagens morgon hissades FN-flaggan även detta år uppe på Hjerpe skans /Fredskullen. Mellan kl 12.00 

och 15.00 stod vår förening som medarrangör tillsammans med IOGT-NTO Skutan för ett välbesökt Öppet hus, 

"Fika för alla",i Järpens kulturhus. Tisdagsgruppen underhöll med allsång och dragspelsmusik. En lottförsäljning 

och gratisarvode till Tisdagsgruppen inbringade 1700 kr som skickats till Syrienhjälpen. 

I Primrose skolan , Östersund, inbjöd vår ordförande Linn och vår medlem Abdalrahim till samtal runt FN-arbete 

och bjöd samtidigt på fika med FN-tårta. 



Studiecirkel om Mänskliga rättigheter 

Under verksamhetsåret har en studiecirkel omkring mänskliga rättigheter samlats till ett antal träffar i Järpen . Vid 

en av träffarna medverkade Anja Skålén, projektledare för ett integrationsprojekt i Åre kommun. 

Insamling till jordbävningsoffren i Nepal 

Under försommaren drabbades Nepal av svåra jordbävningar och tusentals människor blev hemlösa. Vår medlem 

, Ingrid Lindberg , samlade in vinster och ett lotteri gav sedan 1980 kr som skickades till UNCHR-Nepalhjälpen 

Insamling till Syrien 

Till förmån för flyktingar från Syrien anordnade föreningen ett lotteri under hösten. Lotteriet inbringade 1000 kr 

som sänts till Syrienhjälpen. 

Insamling till sjukvård i Kongo 

En av våra medlemmar, Lena Grufberg, har tagit initiativet till en insamling för att stödja det viktiga arbete som på 

går i Panzisjukhuset. Där gör läkaren Denis Mukwegwe en fantastisk insats för att hjälpa de våldtagna kvinnor 

som blivit offer för det ökande våldet i krigets Kongo. 

Notiser i pressen 

Åre FN-förening har uppmärksammats ett par gånger i Svenska FN-förbundets tidning Horisont. I Horisont nr 2 

finns en kort intervju med vår ordförande Linn Lund och i Horisont nr 4 redogör man för vårt FN-firande. 

Medlemskap i föreningar 

Åre FN-förening har under året varit medlem i föreningen"Järpen i samverkan " och "Föreningsarkivet Jämtlands 

län". 

Slutord 

År 2015 har varit ett ovanligt oroligt år med många krig och kriser. Millioner människor har tvingats fly från sina 

sönderbombade hem och i västvärlden kan man inte komma överens om hur många flyktingar man ska ta emot. 

Stora miljökatastrofer har skördat tusentals människoliv . 

Men-- vi har också under året fått ta del av positiva genom brott då världens ledare enats om viktiga styrdokument 

inför vår gemensamma framtid. Världen har t ex enats kring Agenda 2030 – 17 mål för hållbar utveckling och 

även miljömötet i Paris blev en fantastisk framgång för globalt samarbete i en mörk tid . 

Styrelsen tackar för detta år, trots många stora utmaningar i världen och Sverige så får vi se försöka se det 

positiva och allt bra som har hänt. Nu tar vi nya tag inför detta års utmaningar. 
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