
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
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 10 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 12 mars på Bohusläns museum i Uddevalla. Den som åkte som 
ombud till distriktets årsmöte var Lovisa Andersson. Göteborgs FN-förening har under 
året varit representerad i distriktsstyrelsen genom Lovisa Andersson, Gabriel Bake och 
Annelie Börjesson.

Göteborgs FN-förenings årsmöte

Årsmötet hölls den 29 februari på Handelshögskolan i Göteborg. Innan årsmötet tog sin 
början berättade Karin Alexandersson från vår förening om sin tid som praktikant på FN-
förbundet i Sydafrika. Efter detta tog representanter från Ungdomssektionen vid och lät 
oss ta del utav deras erfarenheter från det stora FN-rollspelet NMUN i New York.

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. Sedan hösten 2015 bor även förbundsstyrelseledamot Gabriel Bake i Göteborg, 
och vårt distrikt således tre representanter i Svenska FN-förbundets styrelse.



Medlemsantal

Föreningen har under året med glädje kunnat välkomna 82 nya medlemmar. 
Medlemsantalet var den 23 februari 2017 sammanlagt 428 st (426 enskilda individer, en 
organisation och en skola) vilket är en minskning från föregående år med 15 enskilda 
individer.

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 2016
Verksamhetsåret 2016 har inneburit en mängd aktiviteter och evenemang. Dessa 
presenteras i kronologisk ordning här nedan. 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. 

I början på året entledigades föreningens kassör på stående fot från sin post då han i ett 
brev bekände att han under flera år förskingrat föreningens medel. Han tar på sig hela 
skulden och skriver att han fört såväl styrelse som revisorer bakom ljuset, men att han är 
villig att betala tillbaka de pengar han tagit, sammanlagt omkring 70.000 kronor. 
Föreningens ordförande polisanmälde ärendet omgående och kontaktade Svenska FN-
förbundets kansli i Stockholm för att informera organisationssekreterare och ledning. 
Berörda i förening och distrikt har också underrättats. En återbetalningsplan har 
upprättats där en summa återbetalas varje månad (per 31 januari -17 har 29.000 kr 
återbetalats), och ärendet ligger i nuläget hos Polisen.

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, armbandsförsäljning och föreläsningar 
m.m. har gått till projekten.

Lokal tillsammans med UNHCR och Unicef

Idén att  samla FN-familjen under ett tak har varit någon som vi funderat  på ett tag. Efter 
ett  par möten för att  dryfta frågan samt koll på ett par lokaler, så föll det sig så väl at ett 
par kontorsplatser i Göteborgs FN-förenings lokal på Fjällgatan 21 blev lediga. Under 
sommaren flyttade således UNHCRs anställde in, samt Unicefs motsvarighet. Vi tycker 
att detta är mycket trevligt och hoppas på ytterligare samarbete och tankeutbyten!

Medverkan i Västra Götalandsregionens MR-samråd

Genom förbund och sedemera distrikt fick Göteborgs FN-förening förtroendet att delta i 
samrådet med en representant. Förfrågan lades ut till vår MR-grupp, där Edit Forsberg 
utsågs att representera föreningen. I höstas hölls det första mötet, och nu i vår är det dags 
för nästa. Det är kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen som 



knutit till sig ett antal samråd, funktionshindersrådet, nationella minoriteter, jämställdhet/
hbtq, ålder och samrådet för mänskliga rättigheter. Uppdraget gäller fyra halvdagsmöten/
år och dessutom bjuds samråden in till ett möte med samtliga samråd samtidigt, s.k. 
tvärsamråd. Träffarna är tänkta att vara en arena där civilsamhället kan lyfta 
förbättringsområden hos Västra Götalandsregionen och att  samråden också kan användas 
som bollplank/referensgrupp för nya utvecklingsarbeten.

Årets huvudprojekt Agenda 2030

Under verksamhetsåret har föreningen i majoriteten av sina aktiviteter på något  vis 
förmedlat kunskap om den nya hållbahetsmålen. Broschyrer, informationsblad, affischer, 
quiz, föreläsningar och annat är exempel på hur vi gått tillväga för att promota den nya 
agendan. Vi inledde med en kick off kombinerat med medlemsmöte där Johan Hassel höll 
ett  föredrag, vävde och väver in Agenda 2030 i våra aktiviteter under verksamhetsåret 
och avser avsluta projektet på Mother Earth Day den 22 april 2017.

Mölndals hållbarhetsvecka; föreläsning och samtal med riksdagsledamot 
Rickard Nordin, 23 april

Under Hållbarhetsveckan, ett stort årligt arrangemang av Mölndals kommun bjöd 
Göteborgs FN-förening och föreningens miljögrupp till en träff med temat de globala 
målen för hållbar utveckling. En av föreläsarna var Rickard Nordin, riksdagsledamot och 
energipolitisk talesperson (C). Vi inledde med en kort presentation av de nya globala 
målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 som antogs av FN genom dess 
medlemsländer under 2015. Därefter berättade vår föreläsare om hur man på olika sätt 
kan arbeta för och med hållbar utveckling, både lokalt och globalt.

Medlemsmöte och kick off med Johan Hassel, Global utmaning, 25 maj

Som start på vårt  Agenda 2030-år var vi glada att  gästas av VD:n för tankesmedjan 
Global Utmaning, Johan Hassel, som ingår i regeringens delegation för Agenda 2030. 
Johan berättade om arbetet och planerna med hur agendan är tänkt att implementeras i 
vårt samhälle. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och vi hade intressanta 
diskussioner. Föreningens ordförande Annelie, ungdomsansvariga Lovisa samt 
gruppansvariga berättade omvår förenings verksamhet och hur man kan engagera sig om 
man skulle vilja. 

Föreläsningsserie om de globala målen/Agenda 2030 tillsammans med 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) och Ekocentrum 
(Miljögruppen) 

Under året  har Göteborgs FN-förening genom sin miljögrupp  varit samarrangör av en 
föreläsningsserie om de globala målen. Den 13 april hölls en av vårens föreläsningar om 
de globala målen för hållbar utveckling, i samarbete med Göteborgs miljövetenskapliga 



centrum (GMV) och Ekocentrum. Denna gång handlade föreläsningen om mål 11 
"Hållbara städer och samhällen". Föreläsarna vid detta tillfälle var Henriette 
Söderberg, prefekt vid Institutionen för energi och miljö samt docent inom hållbar 
stadsutveckling på Chalmers och Ylva Norén Bretzer, universitetslektor på 
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. 

Höstens första föreläsning hölls den 14 september och fokuserade på mål 14, ”Hav och 
marina resurser”. Ett mycket lyckat evenemang som var fullsatt. Föreläsarna vid detta 
tillfälle var Per Knutsson, universitetslektor i humanekologi på Institutionen för globala 
studier vid Göteborgs universitet och Kent Salo, universitetslektor vid Institutionen för 
sjöfart och marin teknik, Chalmers. 

Den 9 november hölls ytterligare en föreläsning om de globala målen för hållbar 
utveckling, och denna gång handlade det om mål 3 "God hälsa och välbefinnande". 
Föreläsarna vid detta tillfälle var Gunilla Krantz, professor vid Göteborgs universitet och 
Rickard Landberg, professor vid Chalmers. Gunilla kommer berätta om ett projekt i 
Rwanda kring partnervåld, barriärer till vård och effekter på psykisk hälsa och Rickard 
Landberg presenterade hur kolhydratrika livsmedel påverkar hälsa och välbefinnande 
samt visa hur man kan använda nya metoder för att  mäta vad människor faktiskt har ätit 
och hur dessa verktyg kan integreras i forskningen för att bättre förstå matens betydelse 
för sjukdomsprevention. 

Den 8 februari 2017 var det dags för mål 6: ”Rent vatten och sanitet för alla”. 
Föreläste gjorde Ekaterina Sokolova, forskare på dricksvattenteknik på avdelningen 
Vatten Miljö Teknik, Chalmers och Madeleine Prutzer, forskare på förvaltning av 
naturresurser kopplat till samverkan och intressekonflikter, Gothenburg Research 
Institute, Göteborgs Universitet.

Med anledning av föreläsningsserien var Miljögruppen med i en större artikel i Svenska 
FN-förbundets medlemstidning Världshorisont, vilket vi är stolta över.



YTTERLIGARE AKTIVITETER UNDER VERKSAMHETSÅRET

Ban Ki-moon besöker Stockholm, 31 mars

I Stockholms stadshus höll Ban Ki-moon ett fint och inspirerande tal om sin väg till att 
bli generalsekreterare, sin förebild Dag Hammarskjöld, Sverige och våra insatser samt 
världen i nutid och framtid. H.E. Ban Ki-moon mottog även en medalj av Dag 
Hammaskjöld Foundation. På plats fanns kronprinsessan Victoria, som ju är ambassadör 
för Agenda 2030, statsminister Löfven och många andra prominenta gäster. Föreningens 
ordförande Annelie hade möjlighet att delta, liksom ett  par utav föreningens unga 
medlemmar.

Internationella dagen mot minor - medverkan i Sveriges Radio P4, 4 april

Med anledning av dagen inbjöds ordförande Annelie och Joel Ahlgren från 
Ungdomssektionen att medverka i radion i direktsändning. De svarade på frågor om hur 
det ser ut i världen gällande minor, om olika typer av minor, olika sätt att röja minor samt 
om utmaningar och hopp i denna tysta katastrof som hindrar länder från att utvecklas. 
Inslaget blev lyckat och såväl radion som deltagarna själva var nöjda.

Besök av ordförande Aleksander Gabelic och Albert Askeljung, 7 april

Föreningen gästades av förbundsordförande Aleksander Gabelic och handläggaren för 
Världskoll, Albert  Askeljung. Det blev en trevlig afton fylld av frågor och diskussioner 
kring FN-relaterade ämnen.

Svenska FN-förbundets inspirationsträff i Göteborg 12 april

Förbundet höll en välbesökt insirationsträff här i Göteborg där många ämnen dryftades. 
Ordförande Aleksander Gabelic och generalsekreterare Linda Nordin deltog, liksom 
organisationssekreterare Eva Brattander och flera andra anställda på kansliet. Sex 
representanter från föreningen deltog, samt flera personer från vårt distrikt. En givande 
och inspirerande dag!

Medverkan på avtackning av generalsekreterare Linda Nordin, 2 september

Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin lämnade förra sommaren 
förbundet, och tog ett nytt uppdrag som chef för enheten för ungdomspolitik och 
folkbildning på Utbildningsdepartementet. FN-förbundet ordnade i samband med höstens 
första förbundsstyrelsemöte en avtackningsmiddag för Linda, där hon uppvaktades, 
lyckönskades och mottog en gåva. I egenskap av förbundsstyrelseledamot deltog 
föreningsordförande Annelie i kvällens tillställning.



Bokmässan 22-25 september

Fyra representanter från föreningen deltog och hjälpte till i Svenska FN-förbundets 
monter. Detta är ett trevligt och återkommande evenemang som uppskattas av våra 
aktiva.

Medlemsmöte med föreläsning, 27 september

Årets stipendiat av Göteborgs FN-förenings stipendium för en bättre värld, Robert 
Nylander, gästade oss och föreläste om den fältstudie i Peru som han gjorde under våren. 
Representanter från Göteborgs FN-förenings styrelse och Ungdomssektion fanns på plats 
och presenterade verksamheten för de intresserade som kommit.

Uppstart av Fred, säkerhet och nedrustningsgrupp, 5 oktober

I oktober var Göteborgs FN-förening glad att kunna välkomna intresserade att engagera 
sig i den nystartade Fred- och säkerhetsgruppen! Gruppen bjuder in till regelbundna 
möten och utformar sin agenda efter deltagarnas intressen.

Internationella Flickdagen 11 oktober

Göteborgs FN-förenings grupp för Genusfrågor ordnade en workshop och en kort 
föreläsning om Svenska FN-förbundets projekt FLICKA, vad det innebär, vad som 
lyckats genomföras hittills och hur man som person kan engagera sig och bidra på olika 
sätt. Därefter pärlades flicka-armband som ska säljas i förmån för projekt FLICKA och 
det bjöds på fika.

Vidare uppmärksammades dagen med en liten lokal aktion. De tandborstar, tandkrämer 
och handdukar som föreningen inhandlat hösten 2015 för att dela ut till barn på flykt, 
blev liggandes från förra årets Internationella barndag. Styrelsen beslutade att skänka 
dessa saker till Huldas, som är en dagverksamhet för hemlösa kvinnor. Annelie såg till att 
sakerna blev överlämnade, vilket  skedde genom Soroptimistklubben Göteborg och 
Bohus.

Deltagande på Svenska FN-förbundets FN-dagsfirande på Konserthuset i 
Stockholm, 21 oktober

Svenska FN-förbundet uppmärksammade i sedvanlig ordning FN-dagen i Stockholms 
konserthus. Det var en mycket trevlig tillställning där utrikesminister Margot Wallström 
höll ett intressant tal och Staffan de Mistura mottog priset som Årets FN-vän. Även han 
höll ett  mycket fint, rörande tal där han dedikerade priset till dem som verkligen förtjänar 
det - Syriens kvinnor. Eldsjälen Birgit Ericsson från Tingsryds FN-förening mottog priset 
som Årets FN-supporter, Oscar Karlflo berättade om sitt  uppdrag i Mali, och en intressant 
paneldebatt med vår ordförande Aleksander Gabelic, Inga-Britt  Ahlenius och Efraim 



Gomez följde sedan. Föreningens ordförande Annelie deltog och meddelar att det var en 
toppendag och att vi alla kan känna stolthet över vårt  fina förbund, våra fantastiska 
gräsrötter och Sveriges duktiga representanter i världen!

Aktiviteter runt FN-dagen

Nordstan, 23 oktober

Vi uppmärksammade FN-dagen även i Nordstan. Mitt i köpcentret fanns föreningen 
representerad med en stor FN-flagga hissad 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 anordnade också en Agenda 
2030 quiz. 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 lyckad tillställning där vi nådde ut 
till många människor.

FN-dagens aktiviteter, 24 oktober

I vanlig ordning anordnade Göteborgs FN-förening en mängd aktiviteter kring FN-dagen.  
Vi deltog också i några evenemang där vi blev inbjudna att medverka, så det  var full fart 
på våra aktiva under FN-veckan.

Sveriges Radio P4

Radio P4 kontaktade oss och undrade om vi hade möjlighet att komma och prata om FN 
dagen till ära. Ordförande Annelie och sekreterare Christine Hollner satt med i studion 
och svarade på frågor om världsläget, Sveriges plats i säkerhetsrådet och den nye 
generalsekreteraren Guterres. Inslaget gick fint och vi är glada att ha etablerat en god 
kontakt med Radio P4 Göteborg.

Föreläsning på Poseidons Rotaryklubb

Föreningens ordförande Annelie gästade Rotaryklubben och höll ett  föredrag om förbund, 
förening samt FN med inslag av Sveriges plats i säkerhetsrådet och världsläget.

Stadsbiblioteket

På Göteborgs Stadsbibliotek hade vi föreningsrepresentanter och informationsbord på 
plats. Allmänheten hade möjlighet att samtala om FN-relaterade frågor, Agenda 2030, vår 
förening samt förse sig med material och FN-godis.



Föreläsning och workshop Hulebäcksgymnasiet

Föreningen blev i vanlig ordning inbjuden att medverka på FN-skolan Hulebäcks firande. 
I år representerades vi genom vår genusgrupp som fanns på plats (Lovisa Andersson och 
Matilda Lundström) som höll workshops och föreläsningar.

Föreläsning på Ebbapetterssons Privatskola

Styrelseledamot Jan Bergström höll föreläsningar om FN och introducerade Agenda 2030 
för skolans äldre elever och ett antal lärare. Detta var ett uppskattat inslag i skoldagen! 

Flodas Scoutkår insamling till förmån för projektet Minor

I samband med FN-dagen ville Scoutkåren hjälpa till att samla in pengar för att röja 
minor. Med hjälp av ett par insamlingsbössor fick de in 1629 kr, vilket bidrar till att röja 
dessa vapen som främst drabbar civila. Ett stort tack till scoutkåren!

Flickautställning på Härlanda bibliotek 

Föreningen såg till att utställningen Flicka satt uppe till allmänhetens beskådan på 
Härlanda bibliotek under ett par veckors tid.

Föreläsning för Lärarförbundet på Världskulturmuséet, 25 oktober

Föreningens ordförande Annelie föreläste om Agenda 2030 för Lärarförbundet.  
Information om FN, Svenska FN-förbundet och Göteborgs FN-förening introducerade 
föredraget. Intresset var stort och många frågor ställdes om de nya hållbarhetsmålen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gadden på Handelshögskolan, 3 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. 
Göteborgs FN-förening deltog och nådde ut till många intresserade. 

Internationella barndagen 20 november; föreläsningar

2016 var det 27 år sedan barnkonventionen antogs i FN:s generalförsamling. Hittills har 
196 stater ratificerat konventionen, men vi väntar ännu på USA. Föreningen ville 
uppmärksamma denna viktiga dag och fick besök av Bahaa Ali som delade med sig av 
sina erfarenheter att som barn fly från Syrien. Då Göteborgs FN-förening har Agenda 



2030 som huvudtema detta år hölls även en kortare föreläsning om FN:s nya globala mål. 
Vi bjöd på lite matigare fika, samt fanns våra julkort och egentillverkade Flickaarmband 
till försäljning. 

Haga Julmarknad, 4 december

Föreningen deltog med informationsbord med bl.a. Agenda 2030-material, vi anordnade 
fiskdamm till förmån för Flickaprojektet, och vi sålde julkort och armband vars intäkter 
också tillföll förbundets projekt. Med oss hade vi vår maskot renen, som var ett 
uppskattat inslag och höjde julstämningen ytterligare.

Kronhusbodarnas julmarknad, december månad

Även i år var IKFF snälla och hjälpte oss att sälja våra julkort till förmån för 
Flickaprojektet. Vi tackar så mycket för detta!

Försäljning av julkort och Flickaarmband på Soroptimistmöte, december

Ordförande Annelie deltog och hade med sig kort och armband i fall att någon skulle vilja 
köpa. Detta resulterade i nio sålda armband och julkort för 350 kr, vilket  blev fina bidrag 
till föreningens insamlingsverksamhet.

MR-dagsfirande med julmingel och föreläsningar,  10 december

Dagen till ära bjöd vi på en matigare fika, en filmvisning som hölls av Iranska 
Kvinnoföreningen, samt en föreläsning om Agenda 2030 med fokus på mål 16 "Fredliga 
och inkluderande samhällen". Föreläsningen följdes sedan av en workshop där vi bland 
annat diskuterade hur Sverige kan arbeta för att bli mer inkluderande. Sedan bakades det 
pepparkakor! Vidare följde armbandspärlning och diskussioner om fred, säkerhet och 
mänskliga rättigheter. Föreningens unika julkort fanns också till försäljning.

Svenska FN-förbundets Workshop runt lokalt arbete i relation till Agenda 
2030, Stockholm, 17 december

Med kort varsel fick förbundet klartecken att anordna en Agenda 2030-workshop där 
ordföranden för de föreningar och distrikt som sökt projektpengar för detta inbjöds att 
delta. Träffens innehåll inkluderade bland annat en introduktion av Svenska FN-
förbundets arbete i relation till Agenda 2030 i framtiden, föreläsning om Agenda 2030 
samt gruppövningar. Tolv deltagare var med under dagen där många tankar och 
erfarenheter utbyttes.



Föreläsning för Soroptimisterna; Mölndalsklubben, 1 februari
Föreningens ordförande Annelie Börjesson höll ett  föredrag som inkluderade Svenska 
FN-förbundet, FN, Agenda 2030 och projektet Flicka. Intresset var stort, många frågor 
ställdes och kvällens deltagare ville gärna visa sitt stöd genom att köpa de fina Flicka-
armbanden. Annelie fick en beställning på 27 armband, vilket var mycket glädjande då 
detta gör skillnad i arbetet mot barnäktenskap och könsstympning.

Träff med Stockholms FN-förening, 4 februari

Representanter från Stockholms FN-förening besökte oss för att se hur vi jobbar och hur 
vår verksamhet är organiserad. Målet var att utbyta tankar, idéer och erfarenheter, samt att 
se om vi skulle kunna göra något gemensamt kring Agenda 2030. En mycket trevlig dag 
med många diskussioner, hembakt fika och lunch! Vi hoppas kunna besöka 
Stockholmsföreningen till hösten för vidare samarbete och håller kontakten genom mail 
tillsvidare.

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.



INSAMLINGSARBETE UNDER ÅRET

JULKORT

Föreningen har för sjätte 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 och Skolmat. 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 3080 kr till 
Flicka - hjärtligt tack till alla som sålt och köpt kort.

ARMBAND

Föreningens genusgrupp  har anordnat workshops och pärlat egna armband till förmån för 
Flickaprojektet. Armbanden har sedan sålts på olika aktiviteter och evenemang som 
föreningen deltagit i. Detta har varit ett mycket lyckat koncept som inbringat hela 5000 kr 
som går till att motverka barnäktenskap och könsstympning. En stor eloge till vår duktiga 
genusgrupp!

REDOVISNING INSAMLINGSARBETE (per den 31 december 2016)

Föreningen har under året haft ett flertal insamlingsbössor utplacerade främst till förmån 
för Flickaprojektet. 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 Flicka och Skolmat. Vi har också anordnat  fiskdamm, quiz och  hållit 
föreläsningar som också inbringat pengar till projekten. 

-  Insamlade medel till ”Flicka”: 14657 kr

-  Insamlade medel till ”Skolmat”: 6550 kr

-  Insamlade medel till ”Minor” 1629 kr

Sammanlagt har Göteborgs FN-förening under året samlat in 22836 kr till välgörande 
ändamål. Vi tackar alla som hjälpt till!

/ Styrelsen genom Annelie Börjesson



VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN FÖRENINGENS 
GRUPPER

FRED- OCH SÄKERHETSGRUPPEN

Den 13 oktober hade vi vårt första möte, då vi diskuterade planer inför hösten. Vi 
bestämde oss för att fokusera på projekt minor, samt att vi i framtiden ville ha en film/
diskussionskväll, föreläsningar m.m. Sedan dess har vi under hösten haft  fyra möten, där 
vi fortsatt diskuterat gruppens syfte samt beslutat att vi ska pärla och sälja armband för att 
samla in pengar till Projekt Minor. Medlemmar ifrån Fred och Säkerhetsgruppen har även 
deltagit på flertalet FN-evenemang under hösten, såsom FN-dagen då gruppen var 
representerad på Stadsbiblioteket, samt barndagen och MR-dagen. På vårt sista möte för 
året pärlade vi armbanden med texten #motminor, och har i dagsläget sålt tre stycken 
armband. / Tella Liinasson

GENUSGRUPPEN

Under året som har gått har Genusgruppen haft möte ca var fjärde vecka med uppehåll 
under sommaren. Utöver dessa möten har vi anordnat en rad olika aktiviteter men även 
deltagit i aktiviteter som andra grupper/styrelser i föreningen arrangerat. Året började 
med planering inför Internationella kvinnodagen den 8e mars. Efter många om och men 
slutade det med att vi var ett par stycken från gruppen som deltog på FI Göteborgs 8e 
mars-förfest och lyssnade till peppande tal. Parallellt med planeringen inför denna dag 
blev vi inbjudna att tillsammans med Diakonia, Diakoniaaktivisterna i Göteborg och FUF 
Pop Up Göteborg, ordna en föreläsning i Betlehemskyrkan den 14/3 med Monica 
Zalaquett om våldsamma maskuliniteter och våldsförebyggande metoder i Nicaragua. 
Svenska FN-förbudets Ambassadör för agenda 2030, Anna, bjöd in oss att vara med och 
läsa boken Alla borde vara feminister av Chimamanda Ngozi Adichie för att sedan 
tillsammans med föreningen Selma diskutera boken med hjälp av tidigare förberedda 
frågor utifrån lärarhandledningen framtagen av United Nations Association Sverige. En 
mycket lyckad och intressant aktivitet. Som sista grej innan sommaruppehållet deltog 
några av oss på Picknickfestivalen där vi tillsammans med Ungdomssektionen 
informerade om vår förening, anordnade tävlingar och fiskedamm för att samla in pengar 
till Svenska FN-förbundets projekt skolmat. 

Efter sommaruppehållet påbörjades planeringen inför Internationella flickdagen den 
11/10. Inför detta ansökte Lovisa och Matilda om projektbidrag från förbundet för att, 
bland annat, kunna köpa in pärlor för att göra flicka-armband som vi skulle sälja varpå 
alla intäkter oavkortat gick till projekt FLICKA. Vi fick vår ansökan beviljad och i 
samband med Internationella Flickdagen hade vi en liten workshop i vår lokal på 
Fjällgatan där vi informerade om projekt FLICKA och pärlade armband. I slutet av 
oktober inföll FN-dagen där vi från genusgruppen stod med i Nordstan (23/10) där vi 
hade fiskedamm, lekar, försäljning av våra armband bland annat. Lovisa och Matilda var 
även ute och föreläste på själva FN-dagen på FN-gymnasieskolan Hulebäck om barns rätt 
till utbildning med ett jämställdhetsfokus. Under november månad inföll internationella 



barndagen och föreningen ordnade en föreläsning , som genusgruppen medverkade kring, 
med Bahaa Ali som på ett gripande sätt berättade om sin resa från Syrien till Sverige som 
ensamkommande flykting. 

Årets sista månad innebar bland annat Haga Julmarknad där några av oss från gruppen 
stod med för att sälja våra armband. Under hösten sålde vi totalt 100 st. armband vilket 
genererade ett betydelsefullt bidrag till det så viktiga FLICKA-projektet. Utöver att köpa 
in pärlor för det projektbidrag vi fick beviljat har vi köpt in boken Fjäril i Koppel av Zinat 
Pirzadeh i 13 upplagor för att under våren starta upp en bokcirkel i stil med den vi hade 
för boken Alla borde vara feminister. Sammantaget har det varit en fint och lärorikt år.
 / 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 projekt, vilka under året varit Flicka och Skolmat. Insamlingsgruppen har också 
träffats vid några tillfällen för att tömma bössorna och räkna ihop medlen innan pengarna 
på respektive konto. / Annelie Börjesson

MILJÖGRUPPEN

Miljögruppen har under 2016 anordnat och deltagit på en rad aktiviteter där det 
övergripande målet har varit att belysa och upplysa om globala miljöfrågor ur ett FN-
perspektiv med en lokal förankring.

Regelbundna miljögruppsmöten har hållits under året. Förutom att planera för aktiviteter 
har det övergripande diskussionstemat varit Agenda 2030 där djupdykningar har gjorts i 
frågor om jordbruk (framförallt köttproduktionen och -konsumtionens roll för 
klimatförändringarna och vad vi kan göra för att minska klimatutsläppen), hållbara 
transporter och tillgång till rent vatten och hur denna mänskliga rättighet ska kunna 
förverkligas och upprätthållas när tillgången på färskvatten globalt sett bli mindre som en 
konsekvens av klimatförändringarna.

Under året har föreläsningssamarbetet mellan FN-föreningen, Ekocentrum och Göteborgs 
Miljövetenskapliga Centrum (GMV) fortsatt. En gång i månaden under vår och höst har 
en öppen föreläsning hållits där ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling behandlats 
per tillfälle. Två föreläsare, en från Göteborgs universitet och en från Chalmers har 
berättat om sitt forskningsämne och hur målet ifråga kan uppnås med den kunskap som 
finns. Föreläsningsserien har hittills varit mycket välbesökt och samarbetet har fungerat 
mycket bra. Den uppmärksammades också i Världshorisont, FN-förbundets tidning 
genom en intervju med miljögruppsansvarige, Natalie (se Världshorisont nr 2/2016, sidan 
20).



I februari deltog Natalie Hafdelin som representant för Göteborgs FN-förening och 
miljögruppen i den formella lanseringen och öppningseventet av Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) Northern Europe tillsammans med 400 
näringslivsrepresentanter, toppolitiker och forskare. En kommande del i SDSN lokala 
arbete är att involvera civilsamhällesorganisationer, något som FN-föreningen och 
miljögruppen har ställt sig positivt till att medverka i.

I april anordnade miljögruppen ett seminarium under Hållbarhetsveckan i Mölndal. 
Föreläste gjorde riksdagsledamoten och energitalespersonen för Centerpartiet, Rickard 
Nordin om hållbar energi och hur enskilda hushåll kan komma att producera och sälja 
egen hållbar energi.

Den 5 juni uppmärksammandes Världsmiljödagen genom att miljögruppens medlemmar 
lät räkna ut sina ekologiska fotavtryck och uppmana andra i sociala medier att räkna ut 
sina avtryck på jordens resurser.

När FN-dagen uppmärksammades i Nordstan den 23 oktober bidrog miljögruppen med 
ett barnvänligt quiz om Agenda 2030.

I oktober gick den miljöinriktade filmfestivalen JORD av stapeln i Göteborg. 
Miljögruppen deltog med ett informationsbord där festivalbesökarna innan, i pausen och 
efter filmen kunde mingla och ställa frågor till miljögruppens representanter.

I november deltog miljögruppen genom Sandra Alm och Natalie Hafdelin i Svenska FN-
förbundets sociala-medier-kampanj där kvinnors roll i uppfyllandet av Agenda 2030 
uppmärksammades. Sandra och Natalie kontaktade Universeum och fick där spela in en 
film om mål 14. Hav och marina resurser och mål 15. Ekosystem och b mångfald. Filmen 
spreds nationellt av FN-förbundet och dess ungdomssekreterare och lokalt av Göteborgs 
FN-förening. / Natalie Hafdelin

MR-GRUPPEN

Under 2016 hade vi 21 aktiviteter/möten. De aktiviteter vi planerat och genomfört är;

Våren
- Föreläsning på FN:s B kurs, där vi informerade om vår grupp och värvade två nya 
medlemmar till gruppen. 
- Middag med Dialogslussen och föreningen Selma, där framtida aktiviteter och 
samarbeten diskuterades 
- Opinion Live, gruppen blev injuden att sitta i publiken på SVT:s program opinion live. 
- Romska nationaldagen, den 8e april blev gruppen inbjudna att fira romska 
nationaldagen tillsammans med föreningen Trajosko Drom. 
- Informering på Inger Segerstedts gymnasium om det kommande projektet ”Picnick, 
Allas Gata” 
- Picknick för Mänskliga Rättigheter, arbetsnamn ”Allas Gata”.Tillsammans med Unicef 
Göteborg, Amnesty Göteborg, FUF pop up Göteborg samt Göteborgs Universitet grupp 
för Mänskliga Rättigheter höll vi i en picknick i Slottskogen då vi använde oss av FN 



förbundet röststationer. Vi hade musik från Vislinjen i Göteborg och alla organisationer 
hade med sig informationsblad och höll i olika aktiviteter.

Hösten 
- Informationsmöte, för att få tidigare medlemmar att engagera sig samt välkomna nya
- Föreläsning, ”Whats Really Happening?”. Gruppen anordnade tillsammans med 
Brännpunkt Europa en föreläsning med journalisten Edward Jonkler som gjort resan över 
medelhavet samt besökt många flyktingläger runt om världen. 
- Studiebesök, på Individuell Människohjälp. Vi fick lära oss om deras organisation, hur 
de arbetar för att förbättra situationen för människor runtom världen. Syftet var att få 
inspiration till framtida projekt samt lära oss mer om andra organisationer som arbetar 
med MR.
- Internationella dagen för mänskliga rättigheter, tillsammans med fred och 
säkerhetsgruppen anordnade vi en föreläsning om Agenda 2030 samt föreläsning av 
Iranska Kvinnoföreningen om deras arbete om mänskliga rättigheter.  
- Workshop, med Victor Roman som jobbat som legal aid på Lesbos. Han berättade om 
sina erfarenheter av flyktingkrisen samt om sitt arbete med mänskliga rättigheter. 
/ Edit Forsberg

SKOLINFORMATÖRSGRUPPEN

Gruppen har under året fått ny  kraft och dessutom slagit sig samman med Agenda 2030-
ambassadörer och undomssektionsaktive Lowe Smith Jonsson. Några gymnasieskolor har 
besökts under hösten, och fler är inplanerade fram i vår, vilket är glädjande. /Annelie 
Börjesson



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN UNGDOMSSEKTIONEN

Den 7 mars 2015 hade Ungdomssektionen årsmöte där verksamhetsåret 2016/17 
inleddes, verksamhetsplan fastställdes och existerande liksom nya poster tillsattes. Lovisa 
Vateman blev under mars 2016 ordförande för Ungdomssektionen och Lovisa Andersson 
blev vice-ordförande.

Under januari - april 2016 förberedde Model UN-ansvarig, Klara Höglund, för gruppens 
deltagande vid Finland Model United Nations (FinMUN) i Helsingfors, 13-16 april. 
Gruppen tilldelades Göteborgs FN-förenings stipendium ‘För en Bättre Värld’ (Summa: 
12 500kr) för resa, boende samt anmälningsavgift. Deltagare under resan var 
styrelseledamöter Olivia Andrén, Klara Höglund och Lovisa Vateman, samt medlem 
Karolina Witting Eklöv.

Ungdomssektionen arbetade för vidare kontakt med UF Göteborg gällande FN-rollspel, 
och Ungdomssektionen kommer till våren 2017 fortsätta sitt arbete med liknande 
föreningar i Göteborgsområdet.

Den 7 april fick Ungdomssektionen besök av FN-förbundets ordförande Aleksander 
Gabelic samt Albert Askeljung, Handledare för Världskoll.

Den 16 april deltog två ledamöter från Ungdomssektionen på FN-förbundets 
Inspirationsträff med 15 andra FN-föreningar i Sverige.

Den 20 - 21 april deltog Ungdomssektionen på We Change-turnén på Lindholmen i 
Göteborg, och informerade om FN-förbundets arbete med Agenda 2030.

Ungdomssektionen höll i maj ett avslutningsmöte för nya och gamla medlemmar, 
tillsammans med Göteborgs FN-förening moderstyrelse. På mötet höll Johan Hassel (VD, 
Global Utmaning) en presentation kring arbetet med Agenda 2030 samt den nationella 
delegationens arbete.

Ungdomssektionen deltog på Picknick-festivalen, den 6 juni i Härlanda. Vi anordnade 
fiskdamm, och samlade in pengar till ‘Projekt Skolmat’. Fiskdammen var mycket 
uppskattad av barn i alla åldrar, och vi fick in totalt 2380kr till ‘Skolmat’.

Ungdomssektionen arbetade under våren för att detta i EU-finansierade projektet “I <3 
Europe”, i syfte att skicka 10 ungdomar (18-24år) på en resa till Makedonien i augusti. 
Tyvärr blev inte projektet av, då vi inte fick EU-bidrag tilldelat.

Model UN-ansvarig, Klara Höglund, var på kurs för att bli ordförande i FN-rollspel.

Ungdomssektionens PR-ansvariga verkade för att förenkla och förbättra 
kommunikationen med våra medlemmar, bland annat via vår blogg och sociala medier.

Under september 2016 tilldelades Ungdomssektionen FN-förbundets UNgt-Projektbidrag 
på 4000kr. Ungdomssektionen använde endast 400kr, och resterande belopp betalades 



tillbaka till FN-förbundet i slutet av december 2016. För pengarna anordnade vi en ‘kick-
off’ för nya och gamla medlemmar. Syftet med kick-offen var att rekrytera nya 
styrelseledamöter och medlemmar till Ungdomssektionen. Eventet var mycket lyckat och 
vi fick in flera ansökningar till styrelsen 2016/17.

I oktober tillsattes 6 nya ledamöter till Ungdomssektionen. En mycket efterlängtad Fred- 
och Säkerhetsgrupp startades även upp genom två nya ledamöter i Ungdomssektionen, 
Emma Hedman och Tella Liinasson. Föreningens Skolgruppen fick även en representant 
från Ungdomssektionens styrelse, Lowe Smith Jonsson.

Den 23 oktober var Ungdomssektionen behjälplig i Göteborgs FN-förenings 
uppmärksammande av FN-dagen (den 24 oktober).

I november 2016 deltog Ungdomssektionen på arbetsmarknadsmässan GADDEN på 
Handelshögskolan i Göteborg.

Dem 20 november deltog Ungdomssektionen vid Göteborgs FN-förenings moderstyrelses 
uppmärksammande av Internationella Barndagen.

I januari 2017 blev Lowe Smith Jonsson ordförande för Ungdomssektionen, då Lovisa 
Vateman och Lovisa Anderson båda reste iväg på praktiktermin. / Lovisa Andersson och 
Lovisa Vateman


