
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 
 
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 kampanjer samt till föreningens projekt. 

Styrelsens sammansättning                                                                       
Styrelsens sammansättning har under året varit följande: 

Ordförande:   Annelie Börjesson 
Vice ordförande:   Mattias Alsterberg                                                    

Kassör:   Peter Walentin                                           
Sekreterare:    Kristina Waidringer 
Ordinarie ledamöter: Emmy Johdet  (deltagit på 2 möten, avsagt sig uppdraget pga        
    flytt/studier)                                
    Christine Hollner                                                      

Suppleanter:  Leif Andrén 
Maxim Fris 
Janna Klein 

Adjungerad:   Carin Carlson                     

Revisor:    Fredrik Ståhl och Jennie Ferm                          
Revisorssuppleant:   Christian Keiller                                                           
Valberedning:  Anna-Lena Vidlund, Anselm Bladh och Anna Martinsson 
(avsade sig uppdraget) 



 

Göteborgs och Bohus läns FN-distrikt 
Ombud vid distriktets årsmöte var Annelie Börjesson och Emmy Jodhet. 
Föreningen har varit representerad i distriktsstyrelsen genom Annelie Börjesson, Mattias 
Alsterberg samt Magdalena Zeijlon.   
 
Svenska FN-förbundets Kongress 
Ombud vid förbundskongressen har varit Annelie Börjesson (ordinarie) och Christine 
Hollner (suppleant). 
 
Styrelsemöten, arbetsmöten och medlemsmöten                              
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret året haft 13 protokollförda 
sammanträden. Vidare har ett antal arbetsmöten ägt rum. I övrigt har korrespondens 
mellan styrelsens medlemmar skett via e-post och telefon. Föreningen har inbjudit sina 
medlemmar till dialog och dryftande av idéer i samband med olika aktiviteter såsom 
föreläsningar samt medlemsmöte. 

Årsmöte                                                                                                                       
Årsmötet hölls den 23 februari 2012 i föreningslokalen på Fjällgatan. 

Medlemsantal                                                                                                      
Föreningen har under året med glädje kunnat välkomna 102 nya medlemmar. 
Medlemsantalet var den 16 februari 2013 sammanlagt 359 st (354 enskilda individer och 
fem organisationer) vilket är en ökning från föregående år med 13 enskilda individer och 
två organisationer. 

Kontakt, information och kommunikation                                                             
Under verksamhetsåret har föreningen gjort ett flertal åtgärder för att öka sin 
tillgänglighet och kommunikation med medlemmar och övriga intresserade: 

1. Startat mailkonton till föreningens grupper: 

Ungdomssektionen:   ungdomssektionen@fngbg.se                                                   
Insamlingsgruppen:  insamling@fngbg.se                                                                        
MR-gruppen:   mr@fngbg.se                                               
Föreläsningsgruppen:  forelasning@fngbg.se                                    
Skolinformatörsgruppen: skolinformator@fngbg.se  

Vidare har tidigare föreningsmailen goteborgsfnforening@gmail.se bytts ut mot 
info@fngbg.se  Såväl gammal som ny adress fungerar dock. 

2. Vidareutvecklat och fortsatt bygga upp föreningshemsidan på www.fngbg.se med 
kalendarium, info om aktiva grupper, huvudprojekt m.m.  
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3. Gjort ett flertal medlemsutskick; medlemsbrev med rapport om vad som hänt och som 
skall hända, inbjudningar till olika aktiviteter såsom föreläsningar och evenemang samt 
välkomstbrev till nya medlemmar. 

4. Använt facebook i än större utsträckning för att nå ut med information.  

Medlemsutskick  
Under verksamhetsåret har ett flertal e-postutskick gjorts till föreningens medlemmar. De 
medlemmar som enbart uppgivit papperspost har dock inte nåtts av alla utskick, vilket vi 
är ledsna för. Främsta orsakerna till detta har varit de praktiska och administrativa 
delarna, men 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 . Vidare har ett välkomstbrev skickats till 
nya medlemmar där föreningen och dess aktiviteter presenteras.  
 

VERKSAMHET UNDER ÅRET 2012 

Projektavslutning på Internationella vattendagen                                           

Göteborgs FN-förening hade under verksamhetsåret 2011 som huvudprojekt att arbeta för 
att fler människor skall få tillgång till rent dricksvatten. Målet var att samla in medel till 
att gräva en brunn i Sydamerika samt öka folks medvetenhet om betydelsen av rent 
vatten. Föreningen uppmärksammade det hela genom att anordna tre föreläsningar à två 
tillfällen på temat vatten och på olika sätt försökt samla pengar för att uppnå en summa 
på 12000 kr till brunnen. Detta har främst skett genom bössinsamlingar och försäljning av 
julkort. 

På den Internationella vattendagen den 22 mars 2012 hade vi projektavslutning för att 
formellt runda av det hela. Under kvällen fick gästerna ta del av två föreläsningar: Maxim 
Fris gav en kortare föreläsning om vattensituationen i världen och lämnade sedan över 
ordet till 2011 års vinnare av Svenska Juniorvattenpriset, Josefin Pettersson och Emma 
Högberg, som berättade om sin uppfinning Lagena. Det är en flaska gjord av miljövänlig 
majsplast som med hjälp av sin fyrkantiga och stapelbara modell kan transportera 78% 
mer vatten i varje last. Sedan följde fika, mingel och försäljning av fina FN-prylar. Så var 
det dags att summera resultatet av våra ansträngningar. Spänningen var stor när vi i slutet 
av kvällen tömde den allra sista bössan – minsann att vi uppnått vårt mål! När alla kronor 
räknats samman kunde föreningens kassör Peter Walentin konstatera att vi fått ihop 
12189 kr. Summan har överlämnats till Ankarstiftelsen som ser till att brunnen blir fysisk 
verklighet. Vi tackar alla som på något sätt bidragit och hjälpt till! 

Nyatoto-projektet 

http://www.fn.se/distrikt-och-foreningar/foreningar/goteborgs-fn-forening/kontakt/peter-walentin-askman/


 

Göteborgs FN-förening har som huvudprojekt verksamhetsåret 2012 valt att stötta ett 
pågående projekt i Kenya. I byn Nyatoto bedriver Göteborgs- och Bohus FN-distrikt ett 
jordbruksprojekt tillsammans med Livelihood foundation. Projektet startade i juni 2011 
och kommer förhoppningsvis att fortskrida. 

Nyatoto ligger nära Victoriasjön och lokalbefolkningen är bland de fattigaste i världen. 
De kämpar med stora problem som malaria, HIV/AIDS, arbetslöshet, dålig infrastruktur, 
korruption, vattenbrist samt miljö- och klimatproblem. Projektets syfte är att öka 
kunskapen bland de mest utsatta och fattigaste i hållbart-, ekologiskt- och effektivt 
jordbruk, vattenhantering, demokrati, mänskliga rättigheter och HIV/AIDS. Detta sker 
genom att lokalbefolkningen får gå på kurser, vilka hålls av människor i området med 
expertis på de olika områdena. Projektets mål är att öka levnadsstandarden för de mest 
utsatta och fattiga. Genom ökad kunskap och utbildning får de bättre förutsättningar att 
förebygga och hantera de problem som råder. 

Göteborgs FN-förening har bedrivit insamling till förmån för projektet, spridit 
information om detsamma samt bjudit in distriktsrepresentanter för Nyatoto till 
medverkan på olika aktiviteter. 

Inspirationskväll; Idéburna föreningar - igår, idag och imorgon           

Tillsammans med Föreningen Norden och SPES anordnade Göteborgs FN-förening ett 
seminarium i Norges Hus. Ämnet för aftonen var att idéburna föreningar under flera år 
sett sina medlemstal minska drastiskt - vad beror detta på och vad kan vi göra föra att få 
fart på engagemanget? Medverkande var Anna Johansson (s), Göteborgs Stad, Bitr. 
kommunalråd och ordförande för Idrotts- och föreningsnämnden, Bo Andersson, 
Generalsekreterare Föreningen Norden Sverige, Annelie Börjesson, Ordförande 
Göteborgs FN-förening, Charlotte Jensen, SPES (Riksförbundet för Suicid Prevetion och 
Efterlevnads Stöd) och Carsten Jensen , Föreningen Norden i Göteborg.Kvällen 
avslutades med en paneldebatt där det diskuterades goda exempel och möjliga 
framgångsmetoder.Evenemanget blev välbesökt med ett femtiotal åhörare och en 
insamling till förmån för Nyatotoprojektet inbringade ca 800kr. Ett stort tack till alla som 
er som kom och till alla som på något sätt var delaktiga! 

Svenska FN-förbundets kongress 

Den 16-17 juni var det dags för Svenska FN-förbundets kongress. Den hålls vart tredje år 
och denna gång var det Jönköping som stod som värd. 

Det var mycket som stod på dagordningen, bland annat skulle den nya styrelsen utses och 
en rad motioner skulle behandlas. Förbundets ordförande sedan många år, Aleksander 
Gabelic, omvaldes till posten under kommande treårsperiod. Några tidigare ledamöter 
avgick och några nya tillkom. Bland de nya finns nu Göteborgs FN-förenings ordförande 



 

Annelie Börjesson med. Behandlingen av motioner upptog mesta tiden av mötet då en hel 
del skulle dryftas. På kvällen hölls en kongressmiddag med tillhörande underhållning för 
alla ombud. Under lördagen genomfördes dessutom en gemensam aktivitet på Hoppets 
torg. Förbundets ordförande Aleksander Gabelic, generalsekreterare Linda Nordin 
Thorslund och Carolina Klüft talade och sedan tog sångerskan Amy Diamond vid. 
Tillsammans med 300 körsångare ledde hon publiken i allsång till Michael Jacksons låt 
"Man in the Mirror".  

Lundby Kulturdagar 

I september arrangerade Göteborgs stad Lundby kulturdagar. Föreningen var på plats 
med representanter och information om vår verksamhet samt om Nyatoto-projektet och 
de olika kampanjer som Svenska FN-förbundet bedriver. Allmänheten hittade oss på 
Backaplan, Kvilletorget och Wieselgrensplatsen. 

På FN:s agenda 

Svenska FN-förbundet arrangerade i samband med generalförsamlingens öppnande ett 
seminarium på Länsstyrelsen i september. Föreningen deltog med ett flertal volontärer, 
samt bord med informations- och rekryteringsfoldrar. 

Föreningens  65-års jubileum 

2012 har varit ett minst sagt händelserikt år för Göteborgs FN-förening. Aktiviteterna har 
varit många och det evenemang som varit höjdpunkten är föreningens 65-års jubileum, 
vilket vi firade den 20 oktober tillsammans med Svenska FN-förbundet.  
 
Jubileumsskrift 
 
”  Det var en högtidlig novemberkväll 1947 i Göteborg... 
’ Skall Förenta Nationerna lyckas med sin uppgift är det nödvändigt att det inte enbart 
förblir en regeringarnas sammanslutning utan göres till ett folkens förbund. Alla äro 
medvetna om krigets olyckor, men det är märkvärdigt hur svårt människorna har att 
omsätta detta vetande i handling. Genom FN-föreningen skall man söka sprida kunskap 
och vilja till ett fredligt samarbete, och jag hoppas att den förening som här skall bildas i 
kväll skall få en lycklig verkan för hela vårt samhälle.’ 
 
Med dessa ord öppnade landshövding Malte Jacobsson den 19 november 1947 de första 
förhandlingarna i Västsvenska FN-föreningens historia, och därmed också för den första, 
och därmed äldsta, FN-föreningen i Sverige.  
 
Hur gick det sedan? Jo, 2012, fyller föreningen 65 år! Tack vare starkt engagemang och 
drivkraft hos föreningens medlemmar har åren varit mycket aktiva och innehållsrika, och 
så  är  tanken  att  det  skall  fortsätta!”   



 

 
Så inleds den historik över föreningens 65-åriga verksamhet, som Carin Carlson, 
föreningens ordförande under 1991-2001, har sammanställt i en separat skrift i samband 
med föreningens jubileumsår.  I denna historik kan man följa hur föreningen bildades 
1947 av bl a Ingrid Segerstedt Wiberg, Gunnar Fagrell och Malte Jacobsson och utgjorde 
grunden för det som blev den svenska FN-rörelsen, men också hur föreningens 
verksamhet därefter har utvecklats och breddats under alla år.  Denna skrift har delats ut 
vid olika tillfällen under hösten såväl till medlemmar som allmänhet, bl a vid vår 
jubileumshögtid. 
 
Välgångsönskningar från FN och WFUNA 
 
Inför vårt jubileum fick föreningen också ta emot välgångsönskningar från Jan Eliasson, 
FN:s vice Generalsekreterare och Bonian Golmohammadi, Generalsekreterare för 
WFUNA, och dessa hälsningar återfinns i jubileumsskriften. Det går även att ta del av 
deras välgångsönskningar och vår föreningshistorik på vår hemsida. 

Vår Jubileumshögtid tillsammans med Svenska FN-förbundet 

För att fira våra 65 år slog vi ihop vårt jubileum med Svenska FN-förbundets traditionella 
FN-dagsevenemang. I Göteborgs Universitets fina lokaler på Vasagatan bjöds det på 
bubbel och bakelse, och inne i aulan följde sedan en panel à la Skavlan-modell där 
följande personer medverkade: 

Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet, Jan Mårtenson, fd 
undergeneralsekreterare i FN samt generaldirektör för FN:s kontor i Genève, Marie 
Jacobsson, ledamot i FN:s folkrättskommission ILC, Pierre Schori, fd FN-ambassadör 
samt FN:s generalsekreterares särskilde sändebud i Elfenbenskusten, Annette Carlsson, 
ledamot i Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, Annelie Börjesson, ordförande i 
Göteborgs FN-förening och Gunborg Hedqvist, föreningsveteran i FN- förbundet.                          

Moderator var journalisten Ulf Wickbom och musikunderhållningen framfördes av Asha 
Ali. 

Aleksander Gabelic överlämnade med varm hand en jubileumsgåva från Svenska FN-
förbundet till föreningen i form  av  en  inramad  kopia  av  ’Charter of The United Nations 
1945’ och en FN-flagga i form av en bordsstandar. Vi tackar så mycket för dessa gåvor. 

Gunborg Hedqvist utsågs till hedersmedlem och uppvaktades med blommor, diplom och 
1000  kr  som  hon  valde  att  ge  till  förbundets  kampanjen  ”Röj  en  mina”. Tack Gunborg för 
ditt fantastiska engagemang genom alla år - imponerande 57 räknat till dags dato! 

Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont uppmärksammar vår förening 



 

Tidningen Världshorisont uppmärksammade i en stor artikel föreningens 65 år, alltifrån 
dess tillkomst fram till idag. Här kunde man läsa om föreningens tillkomst och eldsjälen 
Ingrid Segerstedt Wiberg, men också intervjuer med fem ordföranden, dvs fyra tidigare 
och en nuvarande, som berättade om föreningen utveckling och egna upplevelser under 
sina ordförandeår. Tillsammans har de lett föreningens verksamhet i mer än 25 år, varav 
två av dem drygt tio år vardera. 

FN-dagens olika aktiviteter i all korthet 

* Firande på Allégården; föreningen deltog med representanter som informerade om vår 
verksamhet. Rekryterings- och informationsmaterial och insamlingsbössor fanns även 
på plats. Maj-Britt Theorin gästade oss och föreläste om Resolution 1325.  

* Tillsammans med IKFF anordnade vi en föreläsning med Maj-Britt Theorin i 
Viktoriahuset. Maj-Britt  föreläste  om  Resolution  1325;;  ”Mer  makt  år  kvinnor  i  
fredsprocesser”.  Föreningen  hade  informationsbord  och  representanter  på  plats 

* I samband med FN-veckan hade vi under två veckor en utställning på Majornas 
Bibliotek. Besökarna kunde där ta del av såväl föreningens 65-åriga historik som vår 
nuvarande verksamhet samt Svenska FN-förbundets och dess olika kampanjer. Likaså 
kunde man där ta del av de Millenniemål som Förenta Nationerna har satt upp. 

* Föreningsledamoten Leif Andrén försläste i Betlehemskyrkan. Titeln på föredraget var 
”FN  i  fred  och  ofred”.   

* Vår ungdomsansvariga Christine Hollner medverkade som ordförande i ett FN-rollspel 
på Nygårdsskolan i Billdal. 

* Vår ordförande Annelie Börjesson arrangerade FN-dags firande på Ebba Petterssons 
Privatskola.  De  äldre  eleverna  hade  kampanjen  ”Världskoll”  och Millenniemålen som 
fokus och gästades av millenniemålsambassadör Sofia Strive. Sofia föreläste för alla 
skolans sjuor, åttor och nior. De  yngre  eleverna  jobbade  med  kampanjen  ”Skolmat  blir  
kunskap”.  Bland  annat  ritade  barnen  teckningar som trycktes upp till almanackor. 
Atelier Anjou på Styrsö ställde upp och ordnade allt det praktiska arbetet – ett stort tack 
för detta. Almanackorna såldes sedan främst på skolans julbasar och resulterade i 4500 
skolmåltider i Kambodja och Etiopien. Ett stort tack till alla som hjälpte till! 
Aktiviteten uppmärksammades med en helsidas artikel i Tidningen i väster. 

 

Föreläsning om Raoul Wallenberg 

2012 var det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes. Detta ville Göteborgs FN-förening 
uppmärksamma och tillsammans med Utrikespolitiska föreningen anordnade vi en 
välbesökt föreläsning. Ingrid Carlberg, journalist, författare, hedersdoktor och 



 

Augustprisvinnare,  höll  ett  föredrag  där  hon  utgick  från  sin  bok  ”Det  står  ett  rum  här  och  
väntar  på  dig”.  Den svenske affärsmannen och diplomaten Raoul Wallenberg har hedrats 
över hela världen efter sin insats i Budapest 1944. Hans energiska hjälpaktion betydde 
skillnad mellan liv och död för tusentals ungerska judar. Ingrid tog upp frågor som vem 
var han? Varför fick han uppdraget och vad var det han uträttade? Vad hände sedan? Ett 
mycket intressant föredrag följde som ett åttiotal åhörare hade förmånen att lyssna till. 

MR-dagarna på Svenska Mässan 

Föreningen fanns på plats med representanter och en egen monter där en hel del 
information om vår verksamhet, projekt och SFN:s kampanjer fanns att tillgå.  

Göteborgs FN-förenings MR-grupp har arrangerat föreläsningar under hösten:                  

”Den  arabiska  våren  - vad  hände  sedan?”, gästades av flera personer från länder i 
mellanöstern som var på plats för att delge åhörarna sin åsikter.  

Den andra var en föreläsning om Resolution 1325 och kvinnors roll i fredsprocesser. Att 
diskutera kvinnors deltagande i fredsbyggande och fredsbevarande är ständigt aktuella 
frågor som borde stå högt på den internationella politiska agendan.  

Den tredje i raden bestod av ett föredrag och samtal om ”Hållbar  Turism  och  
Mänskliga  Rättigheter” som skedde i samarbete med nätverket Schyst Resande. 
Nätverket arbetar för en hållbar turism som ska bidra till bra arbetsvillkor, livskvalitet 
och till att stärka den lokala ekonomin i utvecklingsländer. Hållbar turism handlar om att 
människor och miljö ska må bra. Turistorterna ska inte påverkas negativt av turismen. 
Det innebär att hotell- och restaurangägare, flygbolag, charterbolag, myndigheter och 
turister måste ta ansvar för att resmålen inte förstörs. 

Föreläsning om praktik på FN-förbunden i Armenien och Georgien 

Tove Vikström och Daniel Löwendahl gästade föreningen ovh delade med sig av sina 
erfarenheter och upplevelser, hur FN-förbunden arbetar i Georgien och Armenien och hur 
situationen är i respektive land. 

 

 

 

C-kurser i Genève, New York samt besök och intervju på WFUNA 

Under året har föreningens kassör Peter Walentin gått Svenska FN-förbundets C-kurs i 
Genève och vice ordföranden Mattias Alsterberg har gått motsvarande kurs i New York. 



 

Föreningens ordförande Annelie Börjesson har varit på besök hos generalsekreteraren för 
världens FN-förbund (WFUNA i New York), Bonian Golmohammadi. Hon gjorde då en 
intervju vilken finns att läsa på föreningens hemsida. 

Insamlingsarbete (Insamlingar per den 31 december 2012:) 

Föreningen under året haft ett flertal insamlingsbössor utplacerade för olika ändamål; det 
har varit till Nyatoto-projektet samt till insamlingar i Svenska FN-förbundets regi. 
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 under en (för) liten tid 
sålts till förmån för Millenniemålen och föreningens egen verksamhet. Dessa insatser har 
gett följande resultat: 

- Insamlade medel till 2011 års huvudprojekt, brunnen: 12 189 kronor (varav 8 977 kr 
avser medel insamlade 2011) 

-  Insamlade medel till Göteborgs och Bohus FN-distrikts projekt i Nyatoto: 4 168 kr 

-  Insamlade medel till FN-förbundets kampanjer: 13 116 kr  

Sammanlagt har Göteborgs FN-förening under året samlat in 20 496 kr till välgörande 
ändamål. Vi tackar alla som hjälpt till! 

 

/ Styrelsen genom Annelie Börjesson 

 



 

UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHETSÅR 
 
Under 2012 har Göteborgs FN-förenings ungdomssektion haft som mål att främja 
ungdomars insatser och engagemang i FN-föreningens ideella arbete. Under året har 
Christine Hollner och Emmy Johdet, vilka även har suttit som ordinarie ledamöter i 
styrelsen, blivit utsedda till ungdomsansvariga. Emmy blev dock tvungen att avsluta sitt 
uppdrag i början av hösten på grund av studier på annan ort. Ungdomssektionens struktur 
har varit uppbyggd kring diverse undergrupper. De ungdomsansvarigas ambition under 
verksamhetsåret har varit att försöka bygga upp intresset så att sektionen på sikt även 
skulle kunna ha en egen styrelse. 
 
Nya ungdomsansvariga 
Under hösten har föreningen utsett tre nya ungdomsansvariga som skall ta över efter 
Christine Hollner till våren då hon skall på utlandstermin. Föreningen har haft glädjen att 
introducera Ali Ahmady, Anna Hagberg och Media Habib som nya ungdomsansvariga. 
Ali har läser offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet och har gått FN-förbundets 
A- och B-kurser. Han skall iväg på FN-förbundets C-kurs till våren och har varit med i 
Referensgruppen under det gångna året. Anna läser statsvetenskap vid Göteborgs 
universitet och har tidigare läst ekonomi i Rom. Hon har jobbat för SEB och varit 
engagerad i ett flertal olika FN-rollspel. Media har erfarenheter från olika organisationer 
såsom Rädda Barnen, Ung mot rasism och Svenska FN-förbundet, samt arbetat mot 
hedersrelaterat våld. Hon planerar även att läsa till socionom. Vi fick nyligen veta att så 
blev fallet - Media kom in på socionomutbildningen i Umeå och har därför meddelat att 
hon dessvärre inte har möjlighet att åta sig detta uppdrag kommande verksamhetsår. 
Christine har suttit kvar på posten som ungdomsansvarig till mitten av januari, och 
därefter får de nya ungdomsansvariga ta över.  
 
Ungdomsansvarigträff i Stockholm 
Liksom under 2011 anordnade FN-förbundet en ungdomsansvarigträff under hösten 
2012. Göteborgs FN-förening fick möjligheten att skicka med en ungdomsansvarig, så 
Media Habib fick chansen att åka. Den 5-7 november hölls detta års 
ungdomsansvarigträff i Stockholm. Fredagen inleddes kl. 13:00 med ett studiebesök på 
Sidas Stockholmskontor. Under studiebesöket fick de ungdomsansvariga information om 
hur Sida som statlig myndighet arbetar för att minska fattigdomen i världen och hur deras 
verksamhet ser ut, men också information, inspiration och tips på hur man i framtiden 
kan arbeta och göra karriär inom globala frågor. På lördagen och söndagen samlades de 
ungdomsansvariga på FN-förbundets kansli för att bland annat få tips och inspiration för 
arbetet i föreningar, information om FN-förbundet och aktuella kampanjer, 
projektplanering och tips på projektbidrag och hur man kan söka dem. Helgen var 
innehållsrik och nyttig för både nya och gamla ungdomsansvariga och deltagarna 
återvände hem mycket inspirerade! 
 
 



 

Ordförandeinsats på FN-rollspel 
På FN-dagen den 24e oktober anordnade Nygårdsskolan i Askim ett FN-rollspel för sina 
elever i nian. Christine Hollner, som har gått FN-förbundets kurs för ordförande för FN-
rollspel fick agera ordförande under denna dag. Eleverna hade i uppgift att diskutera två 
teman: barns rätt att gå i skola samt klimathotet. Det var en lärorik dag med intensiva 
debatter och nyttiga samtal. Eleverna var väl förberedda och mycket pålästa. De fick lära 
sig att samarbeta och kompromissa och det var roligt att de verkligen levde sig in i sina 
roller. Vi har som ambition att agera ordförande på fler rollspel i framtiden och även 
kanske kunna få möjlighet att anordna vårt eget. 
 
FN-förbundets Referensgrupp 
En av föreningens nya ungdomsansvariga, Ali Ahmady, har under 2012 varit en del av 
Svenska FN-förbundets Referensgrupp. Referensgruppen finns för att de unga 
medlemmars tankar och idéer om FN-förbundets verksamhet tydligare skall höras. Varje 
år sedan 1999 har en grupp unga på sex personer under 26 år från hela Sverige utsetts att 
ingå i denna grupp. Dessa ungdomar representerar våra medlemmar i förbundet eller en 
ansluten riksorganisation. Sedan 2009 har elever engagerade i FN-elevföreningar haft 
möjligheten att söka till gruppen. 
 
Ungdomssektionen har under året även bidragit med att hjälpa till med föreningens och 
distriktets olika projekt. Detta har inneburit att ställa upp på evenemang (bl.a. vårt 65-
årsjubileum, FN-förbundets olika evenemang etc.) med informationsbord, volontärarbete 
samt insamling av pengar till Nyatotoprojektet. 
 
Kontakt, information och kommunikation 
I och med att de ungdomsansvariga även har suttit med i styrelsen så har samspelet 
mellan styrelse och ungdomssektion fungerat väl. Ungdomssektionen har fått en egen e-
mail: ungdomssektionen@fngbg.se och kommunikationen till de unga medlemmarna har 
gått ut i form av välkomstbrev, medlemsutskick, information om kommande aktiviteter 
via e-mail, vår egen hemsida på www.fngbg.se, samt Facebook. 
 
 
/ Ungdomssektionen genom Christine Hollner 
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