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Verksamhetsberättelse för år 2010

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 2010
Karin Olsson kassör   vald t o m 2010
Siv Staf                                    sekreterare/v.ordförande vald t o m 2010
Bodil Hansson    vald t o m 2010
Emma Landgren   vald t o m 2011
Anne Thunström   vald t o m 2011
Robin Wikström   vald t o m 2010
Suppleanter            
Efflyn Aketch    vald t o m 
2010 
Markus Asp    vald t o m 2010                                        
Patricia Nilsson                                               vald t o m 
2010 
Valberedning
Efflyn Aketch
Birgit Josefsson          vald t o m 2010
Kerstin Dahlin  sammankallande     vald t o m 2010
Revisorer                                             
Gunilla Hederberg              ordinarie            vald t o m 2010
Sibyl Lindgren   ordinarie vald t o m 2010
Bert Andersson  suppleant vald t o m 2010

Styrelsen
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.
Årsmötet hölls 100225 i Culturagymnasiets lokaler, då Åsa Holmqvist och Katarina Anjert från 
Kristna Freds berättade om det uppdrag de haft som fredsobservatörer i Mexiko och Guatemala.
Medlemmar
Antalet medlemmar under året har varit 89 enskilda (varav 26 ungdomsmedlemmar), 10 skolor och 4 
föreningar/organisationer. Totalt har Helsingborgs FN-förening haft 103 medlemmar under 2010  
Medlemsavgiften har varit 150 kr för enskild medlem (100 för ungdomar), familjemedlemskap 260 kr 
och 250 kr för skolor och organisationer, som betalats in till Svenska FN-förbundet, som skickar ut avi 
för inbetalning. Varje medlem har ett medlemsnummer. Påminnelse utgår också från FN-förbundet.

I juni 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. 



- Vid firandet av Internationella Dagen på Campus den 10 februari deltog Karin Nilsson Jungermann, 
Markus Asp och Bodil Hansson.
- Den 8 april deltog Karin NJ med information om FN och skolmatsprojektet vid Akademi Båstad 
Gymnasiums insamling till skolmat. 
- Markus Asp och nio andra elever vid Filbornaskolan deltog i FN-rollspel i Lübeck den 3-8 maj.
- Vid Filbornaskolans fortbildningsdag för lärare den 15 juni deltog Karin NJ.

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 8-10 maj deltog Efflyn Aketch och Patricia Nilsson vid FN-förbundets UNg10 på Breviks 
kursgård.
- Ungdomsavdelningen har samlat in drygt 3.000 kronor till Haiti och anordnat konserter i Gustav 
Adolfskyrkan den 2 maj och Strövelstorp den 13 juni till förmån för Kenya-projektet. Robin Wikström 
har besökt Kenya och i samband därmed överlämnat insamlade medel.
- Den 24 november anordnade ungdomarna en träff i Helsingborg med Sofia Jagbrant, SFN:s 
ungdomssekreterare.
- Den 18 december anordnade UNg-gruppen en insamling på stan till FN:s skolmatsprojekt.

Nätverk Helsingborg för Rättvisa och Solidaritet
FN-föreningen ingår i Nätverket, som under året haft två 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 Anders Davidson om 
"Afghanistan idag - 30 år av krig". 

Skånes FN-distrikt
- Den 13 mars höll Skånes FN-distrikt årsmöte i Furuboda Folkhögskola med Kristianstads FN-
förening som värd. Från vår förening deltog Karin Nilsson Jungermann, Robin Wikström och Siv Staf, 
som även ingått i Distriktets styrelse.
- Distriktet har även under detta år besökt de skånska FN-föreningarna i samband med sina 
styrelsemöten.

Nätverk Skånes FN-föreningar
Föreningen anordnade årets första nätverksmöte den 30 januari i Helsingborg med deltagare från 
Kristianstad och Eslöv och deltog även i Nätverkets andra möte den 28 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 insändare till 
lokalpressen. 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.
- Vid förbundets A-kurs i Malmö deltog Robin Wikström, Patricia Nilsson, Efflyn Aketch och Emma 
Landgren jämte ett flertal andra ungdomar från Helsingborg.

Patriciaprojektet
Föreningen har under året fortsatt att stödja Patricia Fernandos skol- och bostadsprojekt i en fiskarby 
på Sri Lanka genom försäljning av varor och under året överfört 3.352,- kronor till Sri Lanka. 

Övrig verksamhet
- Karin NJ deltog i "Budkaveln" - för en kärnvapenfri värld den 17 april, ett initiativ från 
Svenska Läkare mot Kärnvapen.
- Föreningen har vid ett par tillfällen deltagit i allmän loppmarknad till förmån för Patricia-
projektet.
- Vid nationaldagsfirandet på Fredriksdal deltog föreningen med bokbord samt försäljning av 
Patricia-varor och Unicef-kort.
- UNICEF:s vår/sommar- och julkort har under året även sålts i Världsbutiken. 
- Insamlingen av begagnade glasögon i Världsbutiken har fortsatt. De har sedan lämnats till Synsam, 



Södergatan, Helsingborg. Tre optiker och sex assistenter deltog i en resa till Burkina Faso i
november, då glasögon utprovades till behövande i huvudstaden och några andra städer. 
- Föreningen har tillskrivit berörda myndigheter angående det planerade flyktingförvaret i Åstorp och .
har även skickat nominering av Karin Nilsson Jungermann till FN-förbundets "Årets FN-supporter".

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 2011        

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

....................................            ...................................       ...................................     .................................
Emma Landgren    Anne Thunström              Robin Wikström             Efflyn Aketch
      

..................................               ...................................
Markus Asp    Patricia Nilsson


