
Verksamheten under 2014 
Afrikadagen i Hanriis café den 4 jan 
Den 4 jan medverkade Åre FN-förening 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 soppa och fika gick 
till Nätverket för Talek som nu bekostar utbildningen av en barnmorska.Dagen gav 
hela 10 000 i förtjänst, Åre FN-förening bidrog med annonskostnader och dessutom 
500 kr till insamlingen. 
 

Studiebesök vid Njarka sameläger. 
På förmiddagen den 15 mars genomförde Åre FN-förening ett studiebesök i Njarka 
sameläger. Tema för dagen var samernas situation och ILO:s konvention 169. Maud 
Mattsson guidade oss och bjöd tiotalet deltagare på inträdes-avgiften. Även Annica 
Löfgren, kommunens ansvarige i samefrågor medverkade med information om sitt 
arbete för samerna i Åre kommun. 
 

Årsmöte 2014 
På kvällen den 15 mars samlades föreningsmedlemmar till årsmöte på Åre Fjällsätra. 
Efter årsmötet presenterades Eva Brattander, FN-förbundets nya kontaktperson. Hon 
berättade om sin roll som kontaktperson för FN-för-bundets lokalföreningar och om 
Svenska FN-förbundets projekt bl a "Röj en mina", "Skolmat åt alla "och 
"Flickaprojektet. 
 

Information om Åre FN-förening i Östersund 
Under valveckan i september stod Linn Lund på torget i Östersund och 
representerade Jämtlands läns FN-distrikt. Hon informerade då bl a om vår 
lokalförening. Den 17 sept deltog hon även på Mittuniversitetet tillsammans med FN-
förbundets ordförande Alexander Gabelic och ytterligare två personer från FN-
förbundets kansli. Hon berättade där om Åre FN-förening och hur lätt och roligt det är 
att engagera sig i FN-arbete. 
 

Medlemsmöte 
Den 6 okt inbjöds våra medlemmar till ett medlemsmöte/ öppet styrelsemöte i 
Kulturhuset i Järpen. Där berättade bl a Angie Melissa Prado Cortez om sin 
dramatiska uppväxt i Colombia och flykten till Sverige. Hennes upplevelser av krig 
gör att hon nu i framtiden vill arbeta inom det fredsarbete som pågår i Svenska FN-
förbundet. 
 

FN-dagen den 24 okt 
PÅ FN-dagens morgon hissades FN-flaggan på Hjerpe skans /Fredskullen. Under 
dagen stod vår förening som medarrangör till ett välbesökt Öppet hus, "Fika för alla", 
tillsammans med IOGT-NTO Skutan och NBV. Sewald Allmin berättade om episoder 
ur Järpens historia och Tisdagsgruppen underhöll med sång och musik. Dagen till 
ära sändes en intervju i Radio Jämtland med Linn Lund, vår ordförande, s om 
berättade om Svenska FN-förbundet och arbetet inom Åre FN-förening. Även 
Primrose skolan i Östersund fick samma dag en föreläsning av Linn då hon talade 
om arbetet inom FN-rörelsen i Sverige. 
 



Studiecirkel om Mänskliga rättigheter 
Under hösten har en studiecirkel omkring mänskliga rättigheter startas upp i 
Östersund av Åre FN-föreningsmedlemmar. Ett tiotal elever från Primrose skolan 
deltar. Cirkeln kommer att fortsätta under våren. 
 

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. 
Åre FN-förening har under året varit medlem i föreningarna Järpen i samverkan, 
Föreningsarkivet i Jämtland samt i Åres gröna dalar. 
 

Slutord 
Linn, vår nya ordförande, och vi övriga i styrelsen vill tacka för ett roligt och givande 
år, och hoppas att alla kommer att vara lika peppade år 2015 ! Trots alla tråkigheter 
runt om i världen, framför allt situationen i Syrien och Ukraina så är hoppet inte ute, vi 
kan tillsammans göra skillnad! 
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