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§ 1 

Föreningens ordförande ,Linn, öppnar mötet och presenterar dagordningen. Ingrid Lindberg 

väljs till justerare av protokollet. 

 

 

§ 2 

Åre FN-föreningens hemsida har nu bytt plats . Vi flyttar till Svenska FN-föreningen hemsida 

under sökadress www.fn.se . Ansvarig för vår hemsida är Ron Lund. Vi som vill få inlägg kan 

kontakta honom på e-postadress ronlund91@hotmail.com . Vi har nu även en facebooksida 

där vi kan uppdatera vår verksamhet och få möjlighet att göra aktuella inlägg. 

Facebookssidans adress är Åres FN-förening. På den sidan finns även vår nya logga inlagd. 

 

 

§ 3 

Linn och Angie har tillsammans med NBV börjat samla ungdomar i Östersund till en 

studiecirkel omkring mänskliga rättigheter. De räknar med att börja träffas efter nyår. 

 

 

§4 

En studiecirkel omkring mänskliga rättigheter med deltagare från Prim Rose i Östersund har 

redan haft ett antal möten . Ledare för träffarna är där Linn och Fausta. Den studiecirkel 

omkring mänskliga rättigheter som vi planerar genomföra i Järpen beräknas starta upp i 

januari. NBV är medverkande studieförbund . 

 

 

§ 5 

Linn har haft kontakt med Åredalens folkhögskola ett antal gånger men ännu har vi ej fått 

några konkret a förslag på samarbete. Linn fortsätter ta kontakt . 

 

 

§ 6 

Åre FN-förening har fått minst fyra nya medlemmar de senaste månaderna. En av dem, Lena 

Gruvberg, har börjat placera ut läkarmissionens insamlings-bössor för att stödja det viktiga 

arbete med att hjälpa våldtagna kvinnor som pågår i Panzisjukhuset i Kongo. Vi kan också 

välkomna Fausta Temoh , Angie Melissa Predo Cortec och Ron Lund. 

 

 

§7 

De lokala FN-föreningarna i länet diskuterades. Dessvärre ser det ut som om Åre FN-förening 

är den enda som fungerar just nu. Det förekommer förslag om att slå samman länets FN-

mailto:ronlund91@hotmail.com


föreningar till en – förslagsvis Jämtlands läns FN-förening. Ett skriftligt förslag till detta 

borde läggas fram vid kommande årsmöte. Linn arbetar vidare med detta. 

 

 

§ 8 

Åre FN-förening har fått en förfrågan från Inger Åsén om vi vill sponsra den insamlingsdag 

för sjukvårdskliniken i Talek, Masai Mara Kenya som planeras i början av januari nästa år. 

Man vill använda de insamlade pengarna till att bl a bekosta en sjuksköterskeutbildning. 

Styrelsen beslutar bidra med annonskostnader i Åre annonsblad samt skänka 500 kr till 

Insamlingen. 

 

 

§ 9 

Vi samlas till nästa styrelsemöte förslagsvis den 25 jan kl 12.00. 

 

 

§ 10 

Mötet avslutas. 

 


