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Verksamhetsberättelse för år 2009

Helsingborgs FN-förening är medlem av FN-förbundet och en av Skånes FN-distrikts åtta lokala FN-
föreningar

Styrelsens sammansättning
Karin Nilsson-Jungermann ordförande               vald t o m 2009
Karin Olsson kassör   vald t o m 2009
Siv Staf                                    sekreterare/v.ordförande vald t o m 2009
Bodil Hansson    vald t o m 2010
Carol Kaplan   vald t o m 2010
Johannes Serhsouh   vald t o m 2009
Anne Thunström   vald t o m 2009
Suppleanter            
Markus Asp    vald t o m 2009                                        
Frida Ekerlund                                                 vald t o m 
2009 
Valberedning
Birgit Josefsson        sammankallande       vald t o m 2009
Kerstin Dahlin    vald t o m 2009
Revisorer                                             
Gunilla Hederberg              ordinarie            vald t o m 2009
Sibyl Lindgren   ordinarie vald t o m 2009
Bert Andersson  suppleant vald t o m 2009

Styrelsen
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.
Årsmötet hölls 090225 i Sensus lokaler, Carl Öhrns gata 2, då Ingrid Persson berättade om Djurens 
Rätt ur ett FN-perspektiv.

Medlemmar
Antalet medlemmar under året har varit 96 enskilda (varav 34 ungdomsmedlemmar), 10 skolor och 4 
föreningar/organisationer. Totalt har Helsingborgs FN-förening haft 110 medlemmar under 2009  
Medlemsavgiften har varit 150 kr för enskild medlem (100 för ungdomar), familjemedlemskap 260 kr 
och 250 kr för skolor och organisationer. Medlemsavgiften betalas numera in till Svenska FN-
förbundet, som skickar ut avi för inbetalning. Varje medlem har ett medlemsnummer. Påminnelse 
utgår också från FN-förbundet.

I maj månad gjordes ett utskick till samtliga medlemmar med bl a information om verksamheten och 
förteckning över den nya styrelsen. Dessutom har vid ett par tillfällen information översänts per e-
post.

Lokal
Föreningen har ingen egen lokal utan har haft sitt material hos ordföranden och sekreteraren.

Kontaktlärar- och skolverksamhet
Skolorna har direkt från SFN kontinuerligt försetts med information om material, kurser och 
seminarier. 
- På flera skolor har hållits FN-rollspel under medverkan av våra ungdomsmedlemmar.
- Vid Cultura-gymnasiet har en UNg-grupp bildats.



- Filbornaskolan hade den 16 juni en heldag om Palestina-konflikten, då ordföranden deltog.
- Den 26 maj deltog två ungdomsmedlemmar i en träff med lärare på Skolstaden-Nicolai om FN-
rollspel.
- Ett antal elever från Skolstaden-Nicolai och Filbornaskolan deltog i SFN:s UNg09 den 18-20 
september.
- Den 21 september, Internationella Fredsdagen, informerade Karin N-J på Internationella skolan, 
Maria Park, om FN:s organisation, barn- och ungdomsverksamhet.
- Den 21 oktober deltog Karin N-J vid ett arrangemang av Utvecklingsnämnden i Gläntanskolan och 
berättade om föreningens verksamhet.

Ungdomsverksamhet
Våra ungdomsmedlemmar och eleverna vid stadens gymnasieskolor/högstadieskolor har fått 
information om de ungdomsaktiviteter FN-förbundet anordnat. Ungdomsmedlemmar får som tidigare 
e-nyhetsbrev från SFN. 
- Den 17-18 april anordnades en träff för ungdomsansvariga i Göteborg. Våra två ungdomsansvariga 
deltog.
- Den 18 november anordnades en ungdomsträff i Helsingborg med Sonay Jalil från SFN.
- Vid möte den 8 december bildades formellt UNg-gruppen i Helsingborgs FN-förening, vilket vi 
länge sett fram emot och gläder oss åt. 
- Den 19 december anordnade UNg-gruppen en insamling till FN:s skolmatsprojekt, som inbringade 
drygt 12.000,- kronor och blev ett uppskattat inslag i julhandeln på stan.

Nätverk Helsingborg för Rättvisa och Solidaritet
Nätverket har under året inte haft några möten. Information om deltagande föreningar, deras egna och 
gemensamma arrangemang har funnits på hemsidan www.hbgros.se. 

FN-dagen
På FN-dagen anordnade FN-föreningen i Stadsbibliotekets hörsal ett föredrag av Johanna Jers från 
FIAN. Tidgare på dagen deltog ordföranden i en scoutstämma i Åstorp med information och bokbord.  

Skånes FN-distrikt
- Den 14 mars deltog Karin Olsson och Siv Staf i Skånes FN-distrikts årsmöte i Malmö, varvid en 
medlem från Helsingborg valdes in som kassör i Distriktets styrelse.
- Distriktet har under året besökt de skånska FN-föreningarna i samband med sina styrelsemöten, och 
den 26 maj gästade man Helsingborgs FN-förening.

Nätverk Skånes FN-föreningar
Föreningens styrelsemedlemmar har deltagit i nätverkets möten 31 januari i Lund och 29 augusti i 
Malmö. 

Svenska FN-förbundet
- Förbundet skickar regelbundet brev till ordföranden med information om kurser, seminarier, nytt 
material samt, inför speciella dagar som t ex FN-dagen, förslag till tal att hålla och tidningsinsändare. 
Föreningen blir också erbjuden att stå som medskribent i ortspressen till Aleksander Gabelics 
debattartiklar, vilket ordnas genom Förbundets presskontakt. Vid ett par tillfällen har artiklar och 
insändare blivit publicerade i Helsingborgs Dagblad.
- Den 20 april inbjöd FN-förbundet till informationsträff i Malmö, varvid nästan samtliga 
styrelseledamöter deltog. 
- Kongress hölls i Skövde den 24-25 maj, där tre styrelsemedlemmar deltog.

Patriciaprojektet
Vi har under året fortsatt att stödja Patricia Fernandos skol- och bostadsprojekt i en fiskarby på Sri 
Lanka. Föreningen har under året överfört motsvarande USD 1025,- till Sri Lanka. 

Övrig verksamhet
- Den 8 april deltog ett par styrelsemedlemmar i firandet av Internationella Romadagen med 
flagghissning, musik och förtäring, varvid bl a FN-föreningen fick tillfälle att presentera sin 
verksamhet.
- Stöd till Skolstaden som önskar bli FN-skola.
- Vid en manifestation mot kärnkraft den 16 maj deltog Karin Nilsson-Jungermann.
- Vid Nationaldagens firande på Fredriksdal den 6 juni deltog föreningen med bokbord och 
försäljning.



- Den 7 september anordnades i samarbete med SFN en föreläsning om ”FN:s utvecklingsmål/Afrika i 
fokus” under medverkan av bl a Zounkata Tuina från Burkina Faso.
- Den 27 oktober visades en dokumentärfilm om Afghanistan i Stadsbibliotekets hörsal. i samarbete 
med Afghanistansolidaritet och ABF.
- Den 4-6 december deltog föreningen som vanligt i Julmarknaden på Fredriksdal med försäljning av 
Patricia-varor och UNICEF-kort liksom vid en mindre julmarknad i Folkets Hus tillsammans med 
Unicef-gruppen.
- UNICEF:s vår/sommar- och julkort har under året även sålts i Världsbutiken. 
- Insamlingen av begagnade glasögon i Världsbutiken har fortsatt. 

Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmarna och övriga som ställt upp för föreningen under året.
Information om Helsingborgs FN-förening finns förutom i vår folder även på www.fn.se/helsingborg
och på Nätverkets hemsida www.hbgros.se.

Helsingborg i februari 2010        

........................................         ...................................      ...................................     ..................................
Karin Nilsson-Jungermann   Karin Olsson                    Siv Staf                      Bodil Hansson 
Ordförande    Kassaförvaltare                Sekreterare/
                       v.ordförande

................................         ....................................      ........................................       .................................
Carol Kaplan                   Johannes Serhsouh           Anne Thunström                    Markus Asp

.....................................
Frida Ekerlund 


