
Verksamhetsberättelse för år 2012

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

Styrelsens sammansättning
Emma Landgren ordförande vald t o m 2013 
Karin Olsson kassör vald t o m 2012
Robin Wikström sekreterare vald t o m 2012
David Nilsson v. ordförande vald t o m 2013 
Karin Nilsson Jungermann vald t o m 2013 
Anne Thunström vald t o m 2012
Håkan Rosenglim vald t o m 2012 
Susanna Winqvist vald t o m 2012 
Soran Dakhel vald t o m 2012 
Marie Nilsson vald t o m 2013 
Elvira Månsson vald t o m 2013

Valberedning
Amanda Brandt vald t o m 2012
Bodil Hansson vald t o m 2012
Siv Staf, sammankallande, vald t o m 2012

Revisorer
Gunilla Hederberg vald t o m 2012
Sibyl Lindgren vald t o m 2012

Styrelsen
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten.
Årsmötet hölls 120229 på Folkuniversitetet. Robin Wikström berättade och visade bilder 
från sina utbytesstudier i Betlehem.

Medlemmar
Antalet medlemmar under året har varit 95 enskilda (varav 31 ungdomsmedlemmar), 10 
skolor och föreningar/organisationer. Totalt har Helsingborgs FN-förening haft 136 
medlemmar under 2012. Medlemsavgiften har varit 150 kr (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 
medlemsnummer. Påminnelse också från FN-förbundet. I oktober månad gjordes ett 
utskick till samtliga medlemmar med bl.a. information om verksamheten och om vårt 
program tillsammans med andra föreningar under FN-dagen den 24 oktober i Mariakyrkan.

Lokal
Föreningen har ingen lokal utan har haft sitt material i Världsbutiken samt hos 
styrelsemedlemmarna.

Kontaktlärar- och skolverksamhet



Skolarna har från SFN kontinuerligt försetts med information om material, kurser och 
seminarier.

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.
UNg-gruppen har under året arbetat aktivt för att knyta till sig fler medlemmar från 
ortsbefolkningen, exempelvis genom pr och medlemsfester, men även med det FN-rollspel 
som hölls i början av året. UNg-gruppen har anordnat flertalet insamlingskampanjer till 
”Skolmat blir kunskap”, Röj en-mina-kampanjen och ”Flicka”. Bland annat ordnades en 
auktion i maj med konstverk målade av lokala kändisar till förmånen för kampanjen 
”Flicka”.
Den 28/12 hade UNg-gruppen sin numera traditionsenliga julinsamling ”Julkramar”, som 
drog in pengar till kampanjen ”Flicka”.

Nätverk Helsingborg för Rättvisa och Solidaritet
FN-föreningen ingår i Nätverket, som under året har haft 2 möten.

FN-dagen
Under FN-dagen fanns representanter från föreningen samlade i Mariakyrkan där ett 
program framtaget av Fredsbaskrarna och andra föreningar i Helsingborg framfördes.

Skånes FN-distrikt
Årsmötet hölls den 17/3 i Helsingborg. Från föreningen deltog Karin Nilsson Jungermann, 
Soran Dakhel och Siv Staf. Distriktet har haft en rad möten under året.

Svenska FN-förbundet
Förbundet skickar regelbundet brev till ordföranden om kurser, seminarier, nytt material 
samt, inför speciella dagar, 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.
Till ungdomsmedlemmarna går även nyhetsbrevet ”UNg-nytt” ut en gång i månaden.
A-kurs; Elin Schiffer, Håkan Rosenglim
B-kurs; Marie Nilsson
FN-förbundets kongress: Robin Wikström och Marie Nilsson var närvarande.
David Nilsson deltog vid FN-förbundets firande av FN-dagen på Konserthuset i Stockholm 
den 23 oktober och mottog pris för årets ”FN-supporter” som representant för
UNg-gruppen.

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 4863 kronor till 
Sri Lanka.

”Kampanjen Flicka”



Stora delar av Helsingborgs FN-förenings kampanjer och aktiviteter har varit till förmån för 
kampanjen ”Flicka”. UNg-gruppen har anordnat insamlingar och auktioner för att samla in 
pengar. I år var det för första gången den internationella ”flicka-dagen” firades den 11 
oktober.

Övrig verksamhet
Föreningen har via Världsbutiken sålt UNICEF-kort.
Föreningen sålde patriciavaror vid Nationaldagsfirandet på Fredriksdal Friluftsmuseum, vid 
FN- årsmötet, FN-distriktets årsmöte och vid Esperantokongressen i Helsingborg.

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.
Med hjälp av stöd ifrån SFN har föreningen samlat in pengar till kampanjerna ”Skolmat blir 
kunskap”,”Röj-en-mina” och ”Flicka”.

Helsingborg i februari 2013,

Styrelsen
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