
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Föreningens förtroendeuppdrag

Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FN- 
relaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning. Föreningen arbetar 
med att rekrytera medlemmar och erbjuda dessa ett aktivt och meningsfullt medlemskap. 
Ett flertal evenemang har anordnats under verksamhetsåret för att tillgodose så många 
olika intresseområden som möjligt. Vi samlar också in ekonomiska medel till förmån för 
Svenska FN-förbundets olika projekt samt till föreningens egna projekt om/när sådana 
finns.
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Styrelsemöten, arbetsmöten och medlemsmöten

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden. 
Vidare har ett antal arbetsmöten ägt rum där såväl ledamöter som adjungerade och 
medlemmar deltagit. I övrigt har korrespondens inom styrelsen samt mellan styrelse och 
medlemmar och allmänhet skett via e-post och telefon. Föreningen har inbjudit sina 
medlemmar till två medlemsmöten där tillfälle till dialog och dryftande av idéer stått i 
fokus. Vidare sker detta kontinuerligt i samband med de olika aktiviteter föreningen 
anordnar eller deltar i.

Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikts årsmöte samt styrelsemöten

Årsmötet hölls den 28 mars på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Ombud vid distriktets 
årsmöte var Peter Walentin. Göteborgs FN-förening har under året varit representerad i 
distriktsstyrelsen genom Olivia Andrén och Annelie Börjesson.

Göteborgs FN-förenings årsmöte

Årsmötet hölls den 26 februari i Carl Johans församlingshem. Innan årsmötet tog sin 
början berättade Titti Wahlberg, förra årets stipendiat av Göteborgs FN-förenings 
stipendium för en bättre värld, om sitt projekt om Resolution 1325. Efter detta fick 
åhörarna också ta del utav Svenska FN-förbundets utlandspraktikant Sayuri Yoshikais 
föredrag om sin tid på FN-förbundet i Sydafrika.

Svenska FN-förbundets styrelse, möten och uppdrag

Föreningens ordförande Annelie Börjesson deltar i förbundsstyrelsens arbete och möten. 
Antalet styrelsemöten har under året varit fyra till antalet. Göteborgs- och Bohus FN-
distrikt representeras i förbundsstyrelsen också av Kiomars Heydar från Uddevalla FN-
förening. Hösten 2015 flyttade Gabriel Bake, förbundsstyrelseledamot, till Göteborg, 
varför vårt distrikt nu har tre representanter i Svenska FN-förbundets styrelse.



Svenska FN-förbundets kongress 13-14 juni

Svenska FN-förbundets kongress hålls vart tredje år, och 2015 var Göteborg för första 
gången värd för denna. Kongressen hölls på Hotell Riverton och var rekordstor med ca 
300 deltagare. Göteborgs FN-förening hade under ett styrelsemöte gått igenom och tagit 
ställning för samtliga motioner, och under förhandlingarna representerades vi Peter 
Walentin. Föreningen hade volontärer på plats som bidrog till att det praktiska fungerade 
som det skulle, och vår ordförande Annelie Börjesson fick äran att inleda söndagen med 
ett personligt skrivet tal. Många punkter stod på agendan, bl.a. distriktens framtid och 
förbundsstyrelsens storlek. Distrikten finns kvar tillsvidare med vissa förändrade 
förhållanden, och förbundsstyrelsen minskades ner till 12 ledamöter (tidigare 19). 
Aleksander Gabelic omvaldes som förbundsordförande, och omvaldes gjorde också vårt 
distrikts representanter Annelie Börjesson och Kiomars Heydar.

Medlemsantal

Föreningen har under året med glädje kunnat välkomna 119 nya medlemmar. 
Medlemsantalet var den 22 februari 2016 sammanlagt 443 st (441 enskilda individer, en 
organisation och en skola) vilket är en ökning från föregående år med 53 enskilda 
individer men ett tapp på en skola och en organisation).

Medlemsutskick

Under verksamhetsåret har ett flertal e-postutskick gjorts till föreningens medlemmar. De 
medlemmar som enbart uppgivit papperspost har dock inte fått samtliga dessa, vilket vi 
beklagar. De främsta orsakerna är de praktiska och administrativa delarna, men det är 
även en ekonomisk och miljömässig fråga. Vi ber därför samtliga medlemmar att inför 
kommande verksamhetsår meddela föreningen om de skaffat mailadress eller ändrat den 
de tidigare angivit.



VERKSAMHET UNDER 2015
Verksamhetsåret 2015 har inneburit en mängd aktiviteter och evenemang. Dessa 
presenteras i kronologisk ordning längre ner. Föreningens ungdomssektion och olika 
grupper har också skrivit berättelser om sin verksamhet det gångna året. Många gånger 
gör vi saker tillsammans, varför vissa aktiviteter tas upp mer än en gång. Det finns även 
några andra händelser under året att belysa. Här kommer de i all korthet:

Göteborgs FN-förening har:

-  fått än mer ökad aktivitet och engagemang i sin genusgrupp, miljögrupp och MR-
grupp 

-  fortsatt att utveckla en mycket aktiv Ungdomssektion. En styrelse är tillsatt och 
ungdomarna har visat imponerande kraft, idéer, planer och aktivitet. Detta innebär bland 
annat att föreningen har bättre möjligheter att fånga upp intresserade ungdomar som vill 
engagera sig och tillgodose de ungas önskemål på hur de vill engagera sig och vad de vill 
göra. 

-  ytterligare ett år fått möjlighet att utlysa Göteborgs FN-förenings Stipendium för en 
bättre värld. Det är med stor glädje som vi kan erbjuda föreningens medlemmar att 
ansöka om ekonomiskt stöd på upp till 25000 kr om de har en projektidé som 
överensstämmer med kriterierna.

- bättrat på sin aktivitet i sociala medier såsom facebook.

- startat upp en volontärgrupp på facebook

- ökat i medlemsantal på ett tillfredsställande sätt. Vi är nu fler medlemmar än vad vi vet 
föreningen tidigare haft, vilket är mycket glädjande.



AKTIVITETER OCH EVENEMANG UNDER 2015

Svenska FN-förbundets projekt Flicka, Minor och Skolmat

Göteborgs FN-förening har under verksamhetsåret stöttat dessa tre projekt. I praktiken 
har detta inneburit att:

-  vi arbetat aktivt för att sprida information om projekten. Vi har haft med oss foldrar 
och affischer till de evenemang och aktiviteter vi medverkat i eller anordnat. Vidare har 
vi haft uppe utställningar på bibliotek gällande dessa, då främst Flicka.

-  vi har bedrivit insamlingsverksamhet till förmån för projekten. Ekonomiska medel 
från såväl insamlingsbössor, julkortsförsäljning, fikaförsäljninag och föreläsningar m.m. 
har gått till projekten.

Utställning Flicka på Stadsbiblioteket i 2 veckor under april månad

Nätverket Fredsam hade i april olika aktiviteter på Stadsbiblioteket, och genom denna 
fick föreningen möjlighet att visa utställningen Flicka i två veckors tid.

Medlemsmöte med två miniföreläsningar; Ungdomssektionens deltagande i 
NMUN i New York samt ”Vardagen under ockupation” i Palestina , 13 maj

Föreningen bjöd in till öppet medlemsmöte, vilket blev mycket välbesökt. 
Styrelseledamöter, Ungdomssektion och gruppansvariga fanns på plats för att berätta om 
respektive verksamhet och svara på frågor. Innan mötet började hölls två korta 
föreläsningar: ”Vardagen under ockupation” där Karolina Österblom som varit 
följeslagare i Palestina och Israel berättade om hur vardagen där kan se ut, samt “Från 
Göteborg till New York - ett års arbete resulterade i ett möte med Ban Ki Moon” där 
representanter från Göteborgs FN-förenings ungdomssektion berättade om sina 
erfarenheter kring världens största FN-rollspel i New York, NMUN, i vilket några av dem 
deltog i mars.

Svenska FN-förbundets kongress, 13-14 juni

Vänligen se ovan.

Föreläsning för det globala kvinnliga nätverket Soroptimisterna, Göteborg 
Bohus Soroptimistklubb, 7 september

Föreningens ordförande Annelie Börjesson hade inbjudits att föreläsa om FN, Svenska 
FN-förbundet och Flickaprojektet på Göteborg Bohus soroptimistklubb. Ca 25 
medlemmar kom till mötet och lyssnade med stort intresse till föredraget. 



Kulturkalaset, 14-15 augusti

Göteborgs FN-förening hade ett eget tält till sitt förfogande där föreningsrepresentanter, 
mängder av information om FN, förbundet, förening och projekt m.m. fanns att tillgå. En 
stor vepa med FN-byggnaden drog blickarna till sig, liksom våra roll-ups, Daniel Craig i 
helkroppsfigur (papp) och minhinkar m.m. Flickautställningen fanns också på plats, och 
våra föreningsrepresentanter höll i flera interaktiva aktiviteter  under dessa dagar. 
Intresset var gott och det var många som kom förbi och pratade med oss, vilket 
resulterade i ökad kunskap om de frågor vi arbetar med, men även nya medlemmar och 
intäkter till förbundets projekt.

Deltagande på förbundsordförande Aleksander Gabelics 
födelsedagsfirande, FN 70 år och mingel, Svenska FN-förbundets kansli 
Stockholm, 17 september

Ordförande Annelie Börjesson, även styrelseledamot i förbundet, fick inbjudan att delta i 
en mingelbjudning för förbundsordförande Aleksander Gabelic som fyllde 50 år. Många 
andra gäster fanns på plats för att fira såväl Aleksander som FN. Det var en trevlig, 
givande och intressant afton, och Annelie fick goda möjligheter att utbyta 
kontaktuppgifter med potentiella föreläsare och talare.

Besök av riksdagsledamot, Riksdagen, Stockholm, 17 september

Som svenska FN-förbundets folkrörelserepresentant 2014 lärde vår ordförande Annelie 
genom delegationen känna några av Sveriges riksdagsledamöter. En utav dessa, Lotta 
Finstorp, hade nyligen varit och besökt UNHCR i Turkiet, och Annelie fick genom henne 
ta del utav rådande situation och läge. Det var ett mycket intressant besök, och det 
glädjande för föreningen att ha kontakter i riksdagen. Vidare hade Annelie turen att kort 
träffa utrikesminister Margot Wallström och hennes sakkunniga Laila Naraghi (även hon 
förbundsstyrelseledamot). Annelie fick då chansen att än en gång bjuda in Margot som 
föreläsare hos föreningen när/om möjlighet till detta ges framöver.

Bok- och biblioteksmässan, Internationella torget, 24-27 september

Under årets bokmässa vid Svenska Mässan deltog flertalet styrelsemedlemmar från 
föreningen (bl a Christine Hollner, Natalie Hafdelin, Jessica Eng och Annelie Börjesson) 
för Svenska FN-förbundet, tillsammans med UNDP och Unicef. Seminarium anordnades 
och i montern informerades det bland annat om de nya globala hållbarhetsmålen. 
Montern var mycket välbesökt och närvarande styrelsemedlemmar upplevde intresset 
från besökarna som stort.



MR-föreläsning på Göteborgs Universitet, 13 oktober

Inför MR-dagarna i Göteborg anordnade Studentgruppen vid Göteborgs universitet 
föreläsningar för att uppmärksamma föreningar som på olika sätt arbetar med frågor som 
rör mänskliga rättigheter. Den 13 oktober 2015 deltog Christine Hollner och Natalie 
Hafdelin från Göteborgs FN-förening samt Patric Peippo som tidigare har jobbat på 
Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm. Föreläsningen inleddes med att Patric 
presenterade FN:s arbete med mänskliga rättigheter, FN-förbundets roll som NGO och 
betydelsen av parallellrapporter till FN:s övervakningskommittéer och till MR-rådet. 
Christine och Natalie berättade mer om Svenska FN-förbundet som organisation, om hur 
FN-föreningar arbetar på lokal nivå och om hur man själv kan engagera sig på lokal nivå. 
Det blev en lyckad föreläsning och det var många som var intresserade och ställde frågor 
om vilka grupper vi har och hur man blir medlem eller kan engagera sig.

Föreläsning för SFI-elever på Lärcenter i Falköping, 22 oktober

Ordförande Annelie Börjesson fick förfrågan att komma och hålla två föreläsningar om 
FN och Svenska FN-förbundet för SFI-elever på Lärcenter i Falköping. Ca 100 relativt 
nyanlända, främst från Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia fick med hjälp av bilder 
och lätt svenska ta del av presentationerna. Intresset var stort och frågorna många.

FN-dagens aktiviteter, 24 oktober

2015 firade FN 70 år och Göteborgs FN-förening valde därför att försöka nå ut till en 
större publik på flera platser, både inför och under FN-dagen den 24 oktober. Föreningen 
fanns representerad på tre olika platser i Göteborg under dagen. Göteborgs stad hade 
dessutom låtit hissa ett antal FN-flaggor på flera platser i staden, bland annat på 
Götaplatsen och Gustav Adolfs torg.

Bergsjöns bibliotek

Under dagen fanns vi på plats i biblioteket. Såväl medlemmar som allmänhet var 
välkomna att komma förbi och tala med våra föreningsrepresentanter samt sitta ner och ta 
en fika. Utställningen om Skolmat fanns uppe för beskådan.

Stadsbiblioteket

På Göteborgs Stadsbibliotek hade vi fått stort och fint utrymme för att fira FN-dagen. I 
entrén fanns Flickautställningen till beskådan i två veckor - en vecka före och en vecka 
efter FN-dagen. Vi hade också dekorerat entrén med ballonger, FN-flaggor, roll-ups och 
en papp-figur av Daniel Craig som stöd för projektet Minor. Ett informationsbord med 
olika broschyrer samt ett stort antal föreningsrepresentanter fanns på plats för att tala med 
allmänheten. Vi hade även nöjet att ha med några av Unicefgruppens medlemmar som 
även de firade FN och informerade om sin verksamhet. Bibliotekets personal hade varit 
snälla och ordnat ett fint bokbord med aktuell litteratur om såväl FN som Dag 



Hammarskjöld, Raoul Wallenberg som Malala Yousafzai med flera. Ordförande Annelie 
Börjesson höll dagen till ära ett tal om FN och dess betydelse, och därefter välkomnade vi 
dagens gästtalare Eyassu Gayim från Göteborgs universitet. Han höll ett intressant 
föredrag på engelska med titeln ”United Nations and Human Rights”.

Nordstan

Vi uppmärksammade FN-dagen även i Nordstan. Mitt i köpcentret fanns föreningen 
representerad med stor FN-flagga och våra två stora maskotar som drog blickarna till sig. 
Många föreningsrepresentanter medverkade vid vårt informationsbord där vi även hade 
fina saker till försäljning. Vi ordnade en uppskattad fiskdamm för barnen där intäkterna 
gick oavkortat till Flicka- och Skolmat. Vi hade även en minhinksfiskdamm och Daniel 
Craigfiguren med oss för att uppmärksamma Mina. Våra maskotar grisen och renen fick 
krama många glada barn (och även en del vuxna) och delade ut FN-flaggor, FN-godis, 
FN-ballonger och små goodie bags med information och lite annat smått och gott. Det var 
en mycket lyckad tillställning där vi nådde många människor.

Brev till riksdagsledamöter ang. bistånd, november

Svenska FN-förbundet uppmanade landets föreningar att göra en gemensam aktion 
gällande de diskussioner som pågick i Rosenbad om att kraftigt minska Sveriges bistånd. 
Anledningen till förslaget att skära i biståndet var att på detta sätt finansiera det stora 
flyktingmottagandet. Ett sådant agerande anser vi hade fått förödande konsekvenser för 
många redan fattiga och utsatta människor, och att än fler hade tvingats på flykt. För att 
uppmärksamma frågan och försöka påverka i annan riktning skickade föreningens 
ordförande således brev till de 17 riksdagsledamöter som kommer ifrån 
Göteborgsområdet. Sex utav dessa återkom med svar och tackade för att vi ville vara med 
och påverka i denna viktiga fråga. De höll i stort sett med hur vi resonerade, och ville ha 
kvar det humanitära biståndet till bl.a. UNHCR. När det gäller det långsiktiga 
utvecklingssamarbetet var det inte riktigt lika prioriterat utav vissa, varvid svar med 
betoning om vikten av detta gavs. Förutom vårt försök att påverka i biståndsfrågan har 
föreningen etablerat kontakt med ledamöter som visat intresse för att komma på besök, 
föreläsa och/eller ställa upp i en paneldebatt, vilket vi är glada över.

Gadden på Handelshögskolan 11-12 november

Varje år håller Handelshögskolan en arbetsmarknadsmässa där många olika aktörer 
inbjuds att delta. Utställningar, föreläsningar, talare, mingel och workshops m.m. står på 
agendan, och studenter och potentiella arbetsgivare får ett utmärkt forum att mötas. 
Svenska FN-förbundet och Göteborgs FN-förening deltog tillsammans och nådde ut till 
många intresserade. 



Ordförande i FN-rollspel på Nygårdsskolan, 20 november

Den 20 november deltog styrelseledamot Christine Hollner som ordförande på ett FN-
rollspel på Nygårdsskolan i Askim. Det var Christines tredje gång som ordförande på 
samma skola. Årets rollspel handlade om klimat och syftet med det var att enas om ett 
nytt klimatavtal som innefattar en begränsning av utsläppen av växthusgaser. Under 
dagen fördes tuffa diskussioner och delegaterna fick en känsla av hur klimattoppmötet i 
Paris, som ju invigdes strax efter rollspelet, skulle gå till. Det var en lärorik dag och 
eleverna fick lära sig både att kompromissa och att samarbeta för att nå ett gemensamt 
avtal.

Internationella barndagen 20 november

Tillsammans med Unicefgruppen i Göteborg planerade vi att dela ut ett litet kit med 
nalle, handduk, tandborste och tandkräm till barn på flykt. Vi skulle även ha aktiviteter i 
form av dans, sång och lek så att barnen fick tankarna på lite roligare saker en stund. 
Dessvärre blev det inget, då vi inte fick ihop logistik, ändamål och kit och målgrupp. Vi 
uppmärksammade därför dagen i fråga endast i våra sociala medier detta år, vilket var en 
besvikelse. Vi hoppas på bättre resultat kommande verksamhetsår!

Klimatsamling 29 november

Inför det stora globala klimattoppmötet i Paris, COP21, anordnades på många platser 
världen över manifestationer för att understryka vikten av att ett vettigt, hållbart avtal 
måste till. Det senaste mötet i Köpenhamn blev ett fiasko, och tiden är knapp, varför är 
det av yttersta vikt att världens ledare nu enas. Göteborgs FN-förenings miljögrupps 
kontinuerliga arbete med klimatfrågan och förberedelserna inför COP21 avslutades med 
deltagande i den globala klimatmanifestationen den 29:e november. Cirka tio personer 
från föreningen deltog i Göteborg och tillsammans förberedde dessa för manifestationen 
genom att göra plakat med budskapet om ”en bättre värld”. Det blev stor uppslutning - ca 
4000 människor kom och visade sitt stöd för frågan.

Medlemsmöte och julmingel med föreläsning om uppdraget som Svenska 
FN-förbundets folkrörelserepresentant 2014 av Annelie Börjesson, 15 
december

I vanlig ordning hölls en presentation av föreningen, dess verksamhet, Ungdomssektion 
och aktiva grupper. Ordförande Annelie Börjesson höll sedan ett föredrag och visade 
bilder om hennes uppdrag som Svenska FN-förbundets folkrörelserepresentant till FN i 
New York. Sedan följde julmingel med glögg, pepparkakor och kakfrossa! Fika och 
julkort såldes och hela intäkten gick till projekten Skolmat och Flicka.



Föreläsning på Medborgarskolan 15 januari

Ordförande Annelie Börjesson föreläste om FN och Svenska FN-förbundet för ca 70 
långtidsarbetslösa på Medborgarskolan. Frågorna var många och hade stor spridning med 
allt från utrikesministerns förfarande gällande lägenhet till varför FN inte gör något i 
Syrien m.m. 

SFN:s A-kurs 19 september och 22 januari

Förbundet har under det gångna verksamhetsåret hållit två A-kurser i Göteborg. Vi är 
glada att då ha föreningsrepresentanter fanns på plats för att berätta om vår verksamhet 
och vilka möjligheter det finns att engagera sig.

SFN:s B-kurs 4 december (Fred- och säkerhet) och 13 februari (MR)

Föreningen hade även vid dessa två kurstillfällen med representanter som presenterade 
vår lokala verksamhet. Under MR-kursen deltog föreningens MR-grupp, där ansvarige 
Axel Sahlberg och ytterligare två medlemmar berättade hur föreningens MR-grupp 
arbetar med dessa frågor.

Invigning av nytt Barista café, 20 januari

Ett nytt Barista café invigdes på Korsgatan i Göteborg den 20 januari. Barista stödjer 
Skolmat och är en partner till Svenska FN-förbundet. Generalsekreterare Linda Nordin 
kom till invigningen, och föreningsrepresentanterna Natalie Hafdelin och Jessica Eng var 
med och delade ut material m.m. om projektet och förbundet.

Möte om att ta över projektet ’I Love Europe’, 16 februari 

Partille FN-förening har i ett antal år drivit det EU-finansierade projektet ’I Love 
Europe’. Det är ett projekt där ungdomar från Sverige och fyra Balkanländer träffas i en 
dryg vecka, och diskuterar aktuella frågor såsom jämställdhet, demokrati, trafficking och 
droger. Göteborgs FN-förening har via Göteborgs- och Bohus FN-distrikt fått frågan att 
överta ansvaret för detta, något som styrelsen beslutat sig att säga ja till. Ansvarig är dock 
tillsvidare Margareta Hogner, som sedan länge håller i detta. Tanken är att ett tiotal 
ungdomar från vår förening skall erbjudas möjlighet att åka till Makedonien nu till 
sommaren för att delta.

Träff med UNHCR, Unicefgruppen och UN Women, 17 februari

Föreningen har sedan länge en önskan och ambition att tillsammans med den övriga FN-
familjen i Göteborg, husera i en och samma lokal. Att ha en gemensam bas och träffpunkt 
där vi kan ses, diskutera och samarbeta vore riktigt bra. Vid detta första möte fanns 
representanter från samtliga aktörer på plats, och vi arbetar nu för att försöka hitta en 
lokal som kan vara lämplig för oss alla.



Nätverksmässan SPIRA, 25 februari

Spira är en stor nätverksmässa där studenter inom samhällsvetenskapen vid Göteborgs 
Universitet och näringsliv möts för dialog, nätverkande och för att knyta kontakter. 
Föreningen hade representanter och informationsmaterial på plats och hoppas kunna 
sprida  information om såväl FN, förbund och förening. Förhoppningen är också att 
rekrytera nya medlemmar.

Nordiskt fredsmöte, 27-28 februari

Nätverket Fredsam anordnade under dagarna två en fredskonferens som hölls på Ingrid 
Segerstedts gymnasium. De två fokusfrågorna under evenemanget var ‘Flyktingar från 
krig - och Europas/Sveriges bidrag till krigen’ samt ‘Hur byggs en gemensam säkerhet 
utan hot’. Många talare deltog, bland annat den tidigare Nobelpristagaren Mairead 
Maguire. Vår rörelse och förening representerades av förbundsstyrelseledamot Gabriel 
Bake, som höll ett föredrag om UNHCR:s flyktingarbete.

JULKORT OCH STIPENDIUM

Julkort

Föreningen har för femte året i rad tryckt upp egna julkort som vi sålt till förmån för 
välgörande ändamål. Årets intäkter gick oavkortat till Svenska FN-förbundets projekt 
Flicka, som varit föreningens huvudprojekt under detta verksamhetsår. Vi har sålt själva 
men även fått god hjälp av IKFF som sålde föreningens kort på Kronhusbodarnas 
julmarknad, samt av Guns Aromaterapi som haft kort till försäljning för föreningens 
räkning. Julkortsförsäljningen inbringade 3234 kr till Flicka - hjärtligt tack till alla som 
sålt och köpt kort.

Göteborgs FN-förenings stipendium för en bättre värld

Vi är väldigt glada att under 2014 och 2015 fått möjligheten att utlysa ett stipendium på 
upp till 25000 kr som föreningens medlemmar har möjlighet att söka. Syftet med 
stipendiet är att det skall främja projekt, internationellt utbyte eller studier kring de tre 
pelare på vilka FN:s verksamhet vilar (Fred, säkerhet och nedrustning, Utveckling och 
fattigdomsbekämpning, Mänskliga rättigheter och demokrati), eller på andra sätt verka 
för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Stipendiaten eller stipendiaterna tillkännages på föreningens årsmöte och förväntas ge en 
föreläsning om sitt projekt kommande årsmöte.

2015 års stipendium tilldelades två sökanden: Göteborgs Ungdomssektion för sitt 
deltagande i världens största FN-rollspel, NMUN, i New York och Jesper Prytz för sitt 
deltagande i UN Summer School (ej nyttjat pga förhinder)



INSAMLINGSARBETE (Insamlingar per den 31 december 2015)

Föreningen har under året haft ett flertal insamlingsbössor utplacerade främst till förmån 
för ’Skolmat blir kunskap’-kampanjen. Dessutom har vi alltid haft med oss minst en 
bössa på de olika evenemang vi deltagit i. Vidare har föreningen designat och tryckt upp 
egna julkort som sålts till förmån för ‘Skolmat blir kunskap’ och vi har varit ute och 
föreläst. Dessa insatser har gett följande resultat:

-  Insamlade medel till ”Skolmat”: 4554 kr

-  Insamlade medel till ”Flicka”: 7596 kr

-  Insamlade medel till ”Mina” 1369 kr

Sammanlagt har Göteborgs FN-förening under året samlat in 13519 kr till välgörande 
ändamål. Vi tackar alla som hjälpt till!

/ Styrelsen genom Annelie Börjesson



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN FÖRENINGENS GRUPPER

FRED- OCH SÄKERHETSGRUPPEN

Gruppen har formellt startats upp, men ligger ännu vilande. Den är dock i startgroparna 
för att komma igång på riktigt kommande verksamhetsår.

GENUSGRUPPEN

I början på hösten tillgavs vi den roliga möjligheten att ta över som gruppansvariga för 
Genusgruppen och starta upp gruppen på nytt då den legat på is ett tag. Vi såg fram emot 
detta väldigt mycket båda två och i mitten på november hade vi vårt första möte. Vi var 
ett gäng på ungefär 10-15 personer under detta möte som samlades för att prata och bolla 
vad vi ville göra i gruppen och vilka framtidstankar som fanns. Vi, Lovisa och Matilda, 
lade fram en del olika förslag och tankar vi spånat på varpå de som var på mötet fick 
tycka till kring dessa. 

Vi var alla överens om att vi vill ha Projekt FLICKA som huvudprojekt, ett projekt vi vill 
gå lite djupare i då det belyser ett stort problem världen över. Men även att arbeta kring 
Operation 1325 fanns det ett stort intresse för. 

Sammanlagt har vi haft fyra möten sen nystarten i höstas varav det senaste i februari. Då 
var vi ett gäng på 8 personer som satt ner och diskuterade kring bland annat 
Internationella kvinnodagen, då det ligger närmast i tiden men slog också fast ännu en 
gång att vi vill satsa lite mer på Projekt FLICKA och göra något större i samband med 
FLICKA-dagen i oktober. Vad är ännu inte helt tydligt men vi spånar vidare! 

Vad gäller Internationella kvinnodagen var Lovisa och Sofia på 8e mars-kommitténs 
möte för att delta i deras demonstration på Internationella kvinnodagen. Olyckligt nog 
kändes det lite väl politiskt och slagorden är inte riktigt några vi som politiskt obunden 
förening kan ställa oss bakom. Detta innebär att vi dragit oss ur detta samarbeta med 8e 
mars-kommittén och i detta nu håller vi på att hitta ett bättre alternativ hur vi kan 
uppmärksamma den viktiga dagen. 

Vi som träffades på sista mötet var alla benägna att göra något bra av denna grupp och det 
känns som att vi har hittat ett bra gäng där alla är villiga att engagera sig, vilket såklart är 
otroligt roligt. 

Vi har varit i kontakt med Operation 1325 för ett samarbete vilket har gett goda resultat 
då vi den 14 mars ska ha en föreläsning tillsammans med FuF och Diakonia. Monica 
Zalaquett, en nicaraguansk talare som är ordförande för CEPREV, kommer och föreläser 
för oss. 

Våra framtidsplaner utöver ett vidare samarbete med Operation 1325 är att inleda ett 



samarbetet med UN Women här i Göteborg som också startat upp på nytt nyligen, exakt 
vad detta samarbete skall innebära är ännu oklart men vi ser fram emot det väldigt 
mycket! Vidare ska vi snickra ihop en föreläsning som vi från Genusgruppen kan hålla på 
exempelvis FN-skolor om det finns en önskan om det. Vi skall också fokusera på att 
tillsammans med gruppens medlemmar komma fram till ett bra sätt att jobba med 
FLICKA-projektet. Vi har varit i kontakt med Ungdomssekreterare Marcia Munoz för 
material och eventuella bidrag i form av pengar inför vårt arbete. Hon har skickat en del 
material och information om projektet och bekräftat att vi kan söka bidrag. 

Sammanfattningsvis har vi haft en bra start och de senaste veckorna har vi dragit igång en 
rad olika projekt och samarbeten och mer väntar oss vilket känns himla roligt och 
spännande!

/ Genusgruppen genom Lovisa Andersson och Matilda Lundström

INSAMLINGSGRUPPEN

Gruppen sköter de insamlingsbössor föreningen har ute och ser till att de byts ut vid 
lämplig tidpunkt. Under året har vi haft bössor stående på Hemköp och Lasse-Majas 
Bageri och Café. Vi tackar för att dessa aktörer låter bössor stå framme till förmån för 
våra kampanjer, vilka under året varit Flicka och Skolmat blir kunskap. 
Insamlingsgruppen har också träffats vid några tillfällen för att tömma bössorna och 
räkna ihop medlen innan föreningens kassör satt in pengarna på respektive konto.

MILJÖGRUPPEN

Miljögruppen har under 2015 arbetat mycket och med varierade aktiviteter och 
samarbetsaktörer. I synnerhet har klimatfrågan och Klimatmötet i Paris, COP21 stått på 
miljögruppens agenda. Sandra Alm var gruppansvarig till slutet av 2015 då Natalie 
Hafdelin övertog ansvaret. 

• I början av 2015 initierade miljögruppen ett samarbete med Göteborgs 
kommun och Handels Students for Sustainability (HaSS). Inget konkret har 
dock utarbetats.

• Under februari-mars skrevs en motion av miljögruppen inför Svenska FN-
förbundets kongress 2015. Motionen antogs av föreningen och skickades till 
FN-förbundet som svarade med att de anser att miljöperspektivet är 
närvarande i deras arbete och att de inte kommer att utvidga sina projekt under 
kommande år. 

• I april höll miljögruppen i en öppen föreläsning där VD:n för Svensk 
Solenergi talade om solkraft och omställning till förnyelsebar energi. 
Föreläsningen lockade såväl befintliga medlemmar som en nya personer till 
föreningen. 

• Under april-maj deltog några av miljögruppens medlemmar i EuroEnviro som 



2015 hölls i Göteborg.
• 5 juni - miljögruppen uppmärksammade världsmiljödagen genom att sprida 

information i Slottsskogen och på sociala medier
• I juni uppmärksammade miljögruppen Världshavsdagen genom att skriva ett 

inlägg på föreningens blogg
• Efter sommaruppehållet startade miljögruppens aktiviteter igen genom att 

anordna en öppen filmkväll för alla medlemmar.
• 8 juni  - miljögruppen deltog och stödde aktivt klimatnätverket 

Klimatsamling, bland annat genom informationsspridning samt genom 
deltagande på den globala klimatmarschen den 29 november.

• Inför filmfestivalen Jord som anordnades under hösten höll miljögruppen i en 
tävling där en person vann biljetter till en filmvisning. 

• Inför och under Musikhjälpen stödde miljögruppen aktivt Röda Korsets 
insamling till Musikhjälpen, i förmån för offer för klimatkatastrofer och 
klimatflyktingar. I samband med detta deltog medlemmar från miljögruppen i 
en temakväll anordnad av Röda Korsets Ungdomsförbund.

• Kort innan klimatmötet i Paris (COP21) anordnade miljögruppen tillsammans 
med Ungdomssektionen ett öppet seminarium om de kommande 
klimatförhandlingarna. Deltagare var en doktorand i humanekologi med 
inriktning på klimatfrågor, vid Göteborgs Universitet samt medlemmar från 
studentgruppen Fossil Free GU.

• Under året sålde miljögruppen tygkassar till förmån för Nyatotoprojektet, ett 
initiativ av FN-distrikt Göteborg-Bohus.

MR-GRUPPEN

Insamlingsverksamhet
Gruppen startade 17 september 2015 MR-gruppens insamling till flyktingar via 
betternow.org. Denna insamling bidrog med pengar till UNHCR:s flyktinghjälp. Denna 
insamling beslutade gruppen att avsluta på gruppens möte 1 februari 2016. 

Vi medverkade vid megaloppisen i Majorna. Vi samlade in 1000 kronor till FN-
förbundets minröjningskampanj Mot Minor. Pengarna som samlas in till denna kampanj 
går till FN:s minröjningsorgan UNMAS (United Nations Mine Action Service).

Verksamhet som MR-gruppens medlemmar medverkat vid
MR-dagarna. Axel Sahlberg och Jakob Sköld deltog vid MR-dagarna den 9-10 november 
och skrev artiklar om två olika föreläsningar, Vilka rättigheter är barn som är utsatta EU-
medborgare samt Ryssland och Belarus, kan utvecklingen vändas?



Picknickfestivalen. Vi genomförde en världskoll workshop där deltagare fick svara på 
frågor från FN-förbundets app Världskoll, sedan lottades en vinnare fram med mest rätt 
svar. Genusgruppen samt miljögruppen var också på plats och hade andra workshops. 

Kulturkalaset. Vi träffade väldigt mycket människor och berättade för många om FN:s 
och FN förbundets verksamhet. 

FN-dagen. MR-gruppens medlemmar deltog vid föreningens aktiviteter på Bergsjöns 
bibliotek, stadsbiblioteket samt i Nordstan.  

Klimatsamling. Deltog tillsammans med föreningens Miljögrupp på detta trevliga 
arrangemang. 

Interna föreläsningar
- Kampanjen Flicka samt filmvisning av kortfilmen Ana. 10 mars 2015 

- Barnkonventionen blir svensk lag samt kampanjen skolmat blir kunskap. 31 mars 
2015. 

- Billströmska folkhögskolan föreläste om ungas rätt i Bolivia. 11 maj 2015. 

- Jakob Sköld föreläste om asylrätt. 30 november 2015.

Kuriosa
- I slutet av november nådde gruppen över 100 medlemmar i Facebook-gruppen FN 

Föreningen Göteborgs MR-grupp. I samband med detta hade Johanna Wiklund, 
SFN:s MR-handläggare en föreläsning om hennes arbete för gruppen.

- På mötet den 17 februari bestämdes det att mötesprotokoll ska läggas ut i 
facebook-gruppen. Så vill du veta mer i detalj om vad MR-gruppen gjort under 
verksamhetsåret 2015 kika i FB-gruppen FN Föreningen Göteborgs MR-grupp.

/ MR-gruppen genom Jakob Sköld och Axel Sahlberg

SKOLINFORMATÖRSGRUPPEN

Gruppen har under året legat vilande i huvudsak, men nya krafter är på väg.



Göteborgs FN-förenings Ungdomssektion

Våren 2015
Ungdomssektionen inledde verksamhetsåret med att åka till New York för att delta 
i världens största FN-simulering: New York Model United Nations. Efter mycket 
hårt arbete och förberedelser under sex månader var det 10 ungdomar som 
representerade föreningen och Ungdomssektionen i New York i mars. Alla 
delegationer gjorde ett bra jobb och delegationen i UNEP vann till och med ett pris 
för bästa position paper. När vi kom tillbaka följde mycket uppföljningsarbete i 
april, i form av att skriva återrapporteringar till de organisationer som gett oss 
stipendier: Folke Bernadottestiftelsen, Levande historia och Göteborgs FN-
förening.  

I maj anordnade Ungdomssektionen ett event tillsammans med EUP och Unga 
Européer kring flykting situationen vid medelhavet, på Handels högskolan. 
Deltagarna delades upp i grupper för att diskutera den aktuella frågan och i slutet 
skulle de försöka komma fram till några konkreta förslag på hur situationen skulle 
kunna lösas. Ett lyckat event med ca 25 deltagare. 

Den 11 maj höll vi en workshop för Levande Historias ungdomar, som en del av 
återrapporteringen från NMUN. Det var ett mycket lyckat event med väldigt 
engagerade och aktiva ungdomar. 

Den 2 juni höll Ungdomssektionen en lokal konsultation inför Global Youth 
Consulation. Global Youth Consultation är ett möte för ungdomar från hela 
världen, för att ge chansen att diskutera och ge input på de frågorna som ska tas 
upp under World Humanitarian Summit.  Svenska FN-förbundet skulle skicka en 
representant och ville veta vad ungdomar i Sverige tyckte om humanitärt arbete. 
Ungdomssektionens konsultation ägde rum i Slottsskogen där ca 10 ungdomar 
deltog, deras svar fördes senare vidare via Svenska FN-förbundets representant 
fram till Global Youth Consulation.

Den 6 juni deltog ungdomssektionen på Picknickfestivalen tillsammans med 
föreningens grupper. Under festivalen hölls olika workshops och tävlingar. Målet 
var att synas och försöka locka medlemmar. 

Den 12 juni höll Ungdomssektionen en workshop inför West Pride. Vi samlades i 
Slottsskogen och tillsammans med våra medlemmar målade vi t-shirtar och lakan i 
regnbågens alla färger, som vi senare skulle ha under Pridetåget. 



Den 14 juni hade Svenska FN-förbundet sin kongress i Göteborg och några av 
ungdomssektionens medlemmar hjälpte till. Ungdomssektionens vice ordförande 
Sandra Alm lämnade dessutom in en motion, där hon ville att Svenska FN-
förbundet skulle starta en kampanj inriktad på miljö och klimat. Dessvärre 
röstades denna motion ner. 

Den 14 juni deltog också Ungdomssektionen på West Pride och gick med i 
Pridetåget och visade stolt upp sina regnbågsfärgade FN t-shirtar. 

Under juli tog Ungdomssektionen sommaruppehåll. Klara Lindahl avgick som 
ordförande för ungdomssektionen och Olivia Andrén tillsattes.

Hösten 2015
I augusti deltog Ungdomssektionen tillsammans med resten av föreningen i 
Göteborgs Kulturkalas. Vi hade ett tält med olika aktiviteter samt insamling till 
projektet Flicka som vi också hade en utställning kring. 

I september var Göteborgs FN-förening en av organisationerna som stöttade 
manifestationen ”Refugees Welcome” på Götaplatsen i Göteborg. 

Den 12 oktober höll Ungdomssektionen en kick-off för gamla och nya nyfikna 
medlemmar. Kvällen började med sopp-mingel följt av en föreläsning av UNHCR 
om den aktuella flykting situationen. Vi tog även tillfället i akt att utlysa 
styrelseposter och kunde under kvällen träffa de personer som var intresserade av 
att kandidera.  

Den 22 oktober bjöd vi ner Ungdomssekreteraren från Svenska FN-förbundet, som 
höll en mycket uppskattad föreläsning om FN-förbundets verksamhet och lite 
karriärs tips inom FN. Det var ca 25 personer som deltog.  Efter föreläsning hölls 
ett styrelsemöte och då valdes fem nya medlemmar in i styrelsen: Lovisa 
Andersson, Ella Kellnor, Klara Höglund, Axel Sahlberg och Lovisa Vateman.

Ungdomssektionen firade även FN:s sjuttio års dag den 24 oktober genom att vara 
på Göteborgs Stadsbibliotek där vi höll en tävling. Deltagarna skulle skriva vad 
FN betyder för dem och sprida det budskapet på sociala medier. 

I november deltog Ungdomssektionen i Gadden som är Nordens största 
arbetsmässa. Under mässan värvades medlemmar, nya kontakter skapades och det 
hölls en tävling där deltagarna kunde vinna ett Spotify presentkort. 



Den 25 november anordnade vi en klimatkväll tillsammans med miljögruppen för 
att uppmärksamma klimattoppmötet i Paris i december. Vi inledde med en 
workshop där vi gjorde plakat som vi skulle använda under manifestationen 
”Klimat samling”. Efter workshopen hade vi föreläsningar och diskusson. Vi bjöd 
in Andreas Bjurström, humanekolog på Göteborgs Universitet, och Andreas 
Johnsson som kom från organisationen Fossil Free. Andreas Bjurström började 
med att allmänt prata om klimatpolitik och sina egna erfarenheter. Därefter 
berättade Andreas Johnsson tillsamman med sin kollega om sin organisation Fossil 
Free och om civilsamhällets roll i klimatförhandlingarna. Det avslutades i en 
gemensam diskussion med deltagarna och gästerna om förhoppningarna kring 
resultatet av förhandlingarna i Paris.

Den 29 november deltog Ungdomssektionen tillsammans med miljögruppen i 
manifestationen ”Klimatsamling”, en manifestation som ägde rum över hela världen 
för att sätta press på beslutsfattarna dagen innan klimatmötet började. 

Ungdomssektionen tog också beslut i november om att vi ville försöka delta i 
något mer FN-rollspel. Vi tog upp kontakten med vår systerförening i Finland som 
varje år anordnar den internationella FN simulationen FinMUN. Klara Höglund 
och Lovisa Vateman blev ansvariga för att hålla i FinMUN projektet.

I december deltog Ungdomssektionen på ett utvecklingsprojekt kallat 
”Framgången” med tema utveckling på Älvstrandens bibliotek. På plats fanns 
representanter från Ungdomssektionen samt ett infobord. Trots dåligt deltagande 
så kunde lite information kring vårt arbete spridas. 

Den 15 december deltog vi i föreningens medlemsmöte och höll en presentation 
kring Ungdomssektionens arbete samt om vår resa till New York. Vår vice 
Ordförande Sandra Alm avgick. Efter medlemsmötet hade vi juluppehåll. 

Januari – mars, 2016.
Första styrelsemötet hölls den 20 januari och Joel Ahlgren blev då vald som vice 
ordförande. 

Den 25 januari gick vi ut med anmälan för FinMUN, som hålls 13-16 april i 
Helsingfors. Projektgruppen för FinMUN började också söka olika stipendier för 
resan, bl.a. Göteborgs FN-förenings eget stipendium på 25 000 kronor. 

I februari fick vi erbjudandet om att ingå i ett spännande EU-finansierat projekt. 
Projektet går ut på att ungdomar från balkanländer och Sverige möts under 9 dagar 



i juli och diskuterar aktuella frågor i Europa. Göteborgs FN-förening och 
Ungdomssektionen är nu samarbetspartners med projektet och kommer (förutsatt 
att ansökan för projektet blir godkänn) kunna erbjuda våra medlemmar att söka en 
plats i projektet. I år går resan till Makedonien. 

I februari bestämdes också att Ungdomssektionen tillsammans med Operation 
1325 ska bjuda in Mónica Zalaquetts, en freds och kvinno-aktivist från Nicaragua, 
för en föreläsning den 14 mars. 

/ Ungdomssektionen genom Olivia Andrén


