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Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten och 3 aktivitetsmöten. Aktivitetsmöten har dokumenterats 
med minnesanteckningar. På aktivitetsmötena har hemsidan uppdaterats, material inventerats, medlemsrutiner 
uppdaterats samt fria diskussioner förts i planeringsstadium. 

Årsmötet hölls 25 februari 2015 på Campeon Frigymnasium. Kampanjambassadör Elinore Ask föreläste om 
Flicka kampanjen som särskilt uppmärksammades under förgående verksamhetsår. Styrelsens sammansättning 
ändrades efter årsmötet. Emma Frank Landgren har varit bosatt utomlands under året och ej kunnat närvara på 
något styrelsemöte. Caroline Backman Möller fyllde posten feb-april. Elinore Ask valdes av en enig styrelse att ta 
över ordförandeposten därefter, maj 2015 – feb 2016. Sofia Persson valdes av styrelsen som vice ordförande och 
sekreterarposten har växlat emellan styrelsemedlemmarna. 

Medlemmar 
Antalet medlemmar under året har varit 136 medlemmar, varav 102 enskilda. 38 av våra medlemmar är 
ungdomsmedlemmar. 9 medlemmar är skolmedlemmar, en ökning på 5 skolor under verksamhetsåret 2015-2016 
i samband med deltagande i FN-rollspelet. Ordinarie medlemsavgiften har varit 200 kr, 100 kr för ungdomar, 
familjemedlemskap 300 kr och 300 kr för skolor och organisationer. Avgiften har betalats in till Svenska FN-
förbundet, som skickar ut avi för inbetalning. Varje medlem har ett eget medlemsnummer. Kontaktlärar- och 
skolverksamhet i Helsingborg har från SFN kontinuerligt försetts med information om material, kurser och 
seminarier samt bjudits in till lokala arrangemang och det årliga FN-rollspelet. 

Medlemsrutinerna har uppdaterats under hösten. Nya medlemmar kontaktas av lokalföreningen med en inbjudan 
till kommande aktiviteter och möten samt information om verksamheten lokalt. Under året har 5 medlemsutskick 
skickats till samtliga medlemmar med information om aktuell verksamhet. Ungdomsmedlemmar kontaktas separat 
av UNg ansvarig vid nyvärvning samt med inbjudningar till aktiviteter och möten. Hemsidan har uppdaterats 
kontinuerligt under året med information om verksamheten och kontaktuppgifter till styrelsen. I sociala medier (se 
Facebook sidorna Helsingborgs FN – föreningsamt UNg Helsingborg) uppmärksamas internationella dagar, 
kampanjer och aktiviteter. 

Ungdomsverksamhet 
Den aktiva UNgruppen i Helsingborg består av 21 inskrivna medlemmar, det finns inget krav på att ungdomarna 
ska vara medlemmar i Svenska FN-förbundet för att delta på möten och aktiviteter. Ungdomsgruppen har haft 21 
möten med ett varierande antal närvarande medlemmar. Medlemmarna är primärt i gymnasieåldern och en stor 



medlemsökning skedde i samband med det årliga FN-rollspelet. Under året har ungdomsgruppen varit ansvariga 
och initiativtagare till flera aktiviteter. 

Elinore Ask har varit ungdomsansvarig under året. Olle Bergström, Johannes Nilsson Berg och Erika Carlsson 
har utöver deras styrelseuppdrag även hjälpt till att leda möten och aktiviteter för UNg. Johannes Nilsson Berg har 
deltagit i SFNs utbildning för ungdomsansvariga hösten 2015. 

Erika Carlsson och Sagal Yusuf har utbildats till informatörer för Agenda 2030 respektive projekten Flicka och 
skolmat. Under hösten har dem spridit information vid aktiviteter och arrangemang samt föreläst. 

Under året har det anordnats en hel del aktiviteter för unggruppen på mötena. Vårterminen startade med en 
längre föreläsning om FN, i världen och Sverige – likt konceptet för A-kursen. Planeringsmöten och 
diskussionskvällar fyllde sedan våren. Ungdomsgruppen var medarrangörer till ett diskussionsforum för unga i 
Helsingborg på kulturhuset. Under konceptet "Praliner, påtår och politik" anornades tre diskussionskvällar på 
våren respektive hösten. Hösten var fylld av tema kvällar bl.a Agenda 2030, COP 21 och Mina. Inbjudna 
föreläsare alt. medlemmar och vår informatör Erika Carlsson föreläste och styrde filmvisning. En miljökväll på 
temat COP 21 anordnades i samarbete med PUSH Sverige. Under FN-veckan fick ungdomsgruppen besök av 
Ungdomssekreterare Marcia Munoz som föreläste om Svenska FN-förbundet och karriärmöjligheter. 

Svenska FN-förbundet 
SFN skickar regelbundet verksamhetsbrev till ordföranden vilket utsänds till styrelsen. Information om kurser, 
seminarier, nytt material samt aktivitetsmaterial inför internationella dagar används och förmedlas till våra 
medlemmar. Föreningen blir också erbjuden att stå som medskribent i ortspressen till Aleksander Gabelics 
debattartiklar, vilket ordnas genom Förbundets presskontakt. Föreningens ordförande stod med som 
artikelundertecknare i lokalpress i samband med MR-dagen och FN-dagen 2015. Till ungdomsmedlemmarna går 
även nyhetsbrevet "UNg-nytt" ut via SFN:s ungdomssekreterare. Vid Kongressen 2015 närvarade Johannes 
Nilsson Berg som ombud för Helsingborgs FN-förening. 

Utbildningar och kurser 
Workshop: Inhumana vapen och nedrustning, Stockholm: Olle Bergström, Erika Carlsson, Anna Hasselgren, Tilde 
Holm & Johannes Nilsson Berg 

Informatörsutbildning, Stockholm: Erika Carlsson & Sagal Yusuf 

Ungdomsansvarigträff, Växjö: Johannes Nilsson Berg 

A-kurs, Stockholm: Ammar Mohamed & Mohamed Ibrahim 

B-kurs i Global utveckling, Malmö: Olle Bergström, Erika Carlsson, Isak Mölzer & Amanda Ring 

B-kurs i fred, säkerhet och nedrustning, Göteborg: Ammar Mohamed & Mohamed Ibrahim 

B-kurs om mänskliga rättigheter, Göteborg: Ida Alfonsi, Johanna Juelsson, Anna Vulovic, Erika Carlsson, 
Amanda Ring, Diana Prokopic, Johannes Nilsson Berg & Linnea Nilsson 

Projektet "Flicka" 
Under året har Helsingborgs FN-förening stöttat de f.d kampanjambassadörernas (2014-2015) projekt, FLICKA – 
armbandet, till förmån för SFN:s projekt Flicka. Genom medlemsutskick och sociala medier har armbandet och 
Flicka projektet lyfts fram i samband med internationella dagar (Internationella kvinnodagen, Internationella 
Flickdagen, Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor & Internationella dagen mot 
könsstympning). Projektet sprider information och skapar opinion samt diskussion om dem viktiga frågorna 
barnäktenskap och könsstympning. Under sitt andra verksamma år har projektet genererat ytterligare ca. 15 000 
kr till Flicka projektet nationellt. 

Armbanden har tillverkats lokalt under workshopkonceptet på medlemskvällen samt funnits till försäljning vid 
event (se Internationella dagar och Övrig verksamhet). 

Projektet "Skolmat" 
Insamling för Skolmat blir kunskap anordnandes under FN-dagen i samband med aktiviteter kring Agenda 2030 



på Stortorget i Helsingborg. När Världslivsmedelsdagen uppmärksammades lyftes projektet fram för att generera 
stöd till insamlingen. 

Projektet "Mina" 
Medlemmar ur ungdomsgruppen deltog i SFN:s workshop om Inhumana vapen och nedrustning i samband med 
relanseringen av Mina projektet. Under hösten 2015 ledde deltagarna från workshopen diskussioner på temat i 
UNg-gruppen. Kampanjambassadör, vid tiden, Elinore Ask föreläste för lokala styrelsen, även i Malmö, om 
projektet i april 2015. 

Samverkan 
Skånes FN-distrikt 
Årsmötet hölls i Hässleholm 14 mars 2015. Från föreningen deltog Karin Nilsson-Jungermann och Siv Staf. Marie 
Nilsson har representerat föreningen på distriktsnivå under verksamhetsåret. 
 
Nätverk för rättvisa och solidaritet 
Helsingborgs FN-förening ingår i det lokala nätverket som under året har haft två möten. Karin Nilsson-
Jungermann har representerat föreningen i nätverket under verksamhetsåret. Nätverket har arbetat med 
situtaionen för EU-migranter lokalt samt integrationsfrågor och stöd till asylsökande. 

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg 
Helsingborgs FN-förening är medlem hos ADB. Styrelsen har deltagit i kursen "Med lagen som verktyg" och 
medlemsmöten under året. 

Internationella dagar 
Internationella kvinnodagen uppmärksammades den 8 mars i Malmö. Ett event anordnades på Möllevångstorget 
av Kampanj – och Milleniemålsambassadörer i Skåne i samarbete med Skånes FN - föreningar. Elinore Ask från 
föreningen var projektledare. Eventet var på temat " Jämställdhet - nyckeln till utveckling". På scen talade bl.a 
Björn Almér från FN-fonden, Margot Olsson kvinnofridssamordnare i Malmöstad samt representanter från 
Riksorganisationen för kvinnojourer och uppträdde gjorde Mollgan och Behrang Miri. Besökare deltog i aktiviteter 
för att ta ställning mot barnäktenskap tillsammans med barnbrudar på plats. Under veckan föreläste Elinore Ask 
om projektet Flicka och betydelsen av jämställdhet i utvecklingsagendan på 3 gymnasieskolor i Helsingborg. 

FN-dagen mot rasism och diskriminering uppmärksammades 21 mars i Helsingborg. Ungdomsgruppen 
informerade om FN och om Helsingborgs mest diskriminerade grupp: EU - migranter och tiggare. På Stortorget 
bjöds ett sextiotal personer på tankeställare och kaffe samtidigt som en klädinsamling till EU-migranter bedrevs. 
Runt om i Helsingborg delades matpaket och varm dryck ut till tiggare. 

Internationella Fredsdagen uppmärksammades 21 september på Helsingborgs Stadsbibliotek. Föreningen var 
medarrangörer till en föreläsning på temat " Vad kan Sverige göra för avspänning mellan Nato och Ryssland?" 
med en rad andra lokala aktörer. 

FN - dagen firades 24 oktober på Stortorget i Helsingborg. Infotält var uppställt och bemannades av UNg-gruppen 
och styrelsen. Utställningen "Jämställdhet - Nyckeln till utveckling" hade monterats i ett tält för att beskådas. En 
omröstningsstation med de nya SDG målen engagerade besökare, ca. 200 personer röstade under dagen. 
Agenda 2030 bilagan delades ut och diskussioner förgyllde firandet. 

Under FN-veckan föreläste UNg-gruppen på 3 skolor i Helsingborg samt så anordnades en öppen föreläsning 
med Erika Carlsson om Agenda 2030. 

I sociala medier och insändare i lokaltidning uppmärksammades ävenVärldslivsmedelsdagen, Internationella 
Flickdagen, Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, Internationella dagen mot 
könsstympning ochMR-dagen. 

Övrig verksamhet 
FN rollspelet UNg HBG 2015 genomfördes i Helsingborgs Rådhus med ca. 100 delegater från 5 skolor i 
Helsingborgstrakten. Under två dagar diskuterades internationella frågor av gymansieelever som iscensatte 
utskottsförhandlingar och generalförsamlingen. 

Nationaldagsfirande på Fredriksdal anordnades 6 juni. Föreningen sålde Patriciavaror och informerade om FN 
verksamheten. 



En Grillkväll anordnades vid början av hösterminen där det diskuterades förhoppningar inför höstens verksamhet 
samt rapporterades från Kongressen 2015. 

En föreläsning och filmvisning med Emerich Roth anordnades i Ängelholm 2/12. Emerich berättade om sin 
gripande livshistoria genom 5 koncentrationsläger och arbetet genom Emerichfonden som verkar för att hindra att 
rasism får fotfäste i Sverige. Ungdomsgruppen informerade om den lokala föreningen och SFN:s arbete vid 
bokbord på plats. 

En tid för omtanke, en insamling till förmån för behövande, anordnades i samarbete med Helsingborgs stad och 
volontärcenter den 12-19 december. Helsingborgs FN-förenings styrelse bistod på plats där det även fanns 
information om föreningensarbete. Insamlademedel distribuerats bl.a till asylsökande familjer och 
ensamkommande i Helsingborg. 

En medlemskväll anordnades i december. Erika Carlsson föreläste om Agenda 2030, sedan tillverkades 
armband till förmån för Flicka projektet. 

Under hösten har Helsingborgs FN-förening samarbetat med Rädda Barnen och Helsingborgs volontärcenter för 
att driva Integrationsprojekt och aktiviteter på asylboenden. Besök, aktivitetskvällar med lek & pyssel samt 
utflykter har anordnats. Föreningen har bistått med medel, material och bemanning. Ettläxhjälpsprojekt bedrivs 
en gång i veckan under två timmar för att stödja ensamkommande och asylsökande i skolarbetet samt SFI /SVA 
undervisning. 

Föreningen har under året fortsatt att stödja Patricia Fernandos skol- och bostadsprojekt i en fiskarby på Sri 
Lanka genom försäljning av varor. För intäkterna har Rajind på Sri Lanka köpt en symaskin och verktyg till två 
olika familjer med förhoppning om framtida självförsörjning. Intäkterna har även gått till att laga en familjs tak samt 
till matpaket som delas ut månadsvis till tio familjer. 

I samarbete med Världsbutiken i Helsingborg samlar föreningen in begagnade glasögon till förmån för 
projektet Vision for All http://www.visionforall.org/ . 

Slutord 
Styrelsen vill tacka föreningens medlemmar och övriga som ställt upp för föreningen under året. Information om 
Helsingborgs FN-förening finns förutom i vår folder även påwww.fn.se/helsingborg  och på vår facebooksida. Med 
hjälp av stöd ifrån SFN och lokala insatser har föreningen samlat in pengar till projekten "Skolmat", "Mina" och 
"Flicka" och katastrofinsamlingen till Syrien under året. 

 


