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Styrelsen 

Under 2014 har styrelsen bestått av följande: 

Ordförande Jan Lindelöf (vald på ett år) 
Vice ordförande Ing-Britt Pettersson-Nyholm (vald på två år som ledamot) 
Kassör Bo Olsson (vald på två år som kassör; webbansvarig) 
Sekreterare Britt-Marie Pettersson (vald på två år som ledamot) 
Ledamöter Evert Månsson (vald på två år som ledamot) 
Emma Persson (vald på två år som ledamot) 
Eleonor Karlsson (vald på ett år som ledamot) 
Shrouq Alarini (vald som ungdomsrepresentant på ett år) 
Fredrik Segerstéen (vald som ungdomsrepresentant på ett år) 
Andreas Yngvesson (vald som ungdomsrepresentant på ett år) 

Revisorer (ett år) Jan Bromander och Emma Svensson 
Revisorssuppleant (ett år) Tillsätts eventuellt senare 
Valberedning Mats Svanström (sammankallande), Martin Bengtsson 
FN-distriktets årsmöte: Ing-Britt Pettersson-Nyholm (ombud), Evert Månsson 
(suppleant) 
Styrelsens mötesverksamhet 
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under 2014. 

Medlemmar 
Antalet medlemmar är 121, enligt förbundets medlemsregister i början av januari, 
varav ungdomsmedlemmar 20. Antalet medlemsskolor är åtta, varav fem är 
gymnasieskolor (Söderport:FN-skola, Österäng, Wendes och C4 samt 
Furulundsskolan i Sölvesborg) och två grundskolor (Öllsjö, Degeberga) samt 
Furuboda Folkhögskola. Ambitionen har varit och är, att i varje kommun i nordöstra 
Skåne plus Sölvesborg (vårt upptagningsområde) ha en medlemsskola som kan 
fungera som plattform för samverkan och arrangemang kring FN-rörelsens frågor. I 
slutet av året blev Hässleholm en egen FN-förening varför vi tappade ett antal 
medlemmar inom Hässleholms postnummerområden till denna förening. 
FN-förbundet ansvarar för medlemsadministrationen (förbund och förening delar på 
medlemsavgiften). Medlemsavgiften har 2014 varit 200 kronor för enskilda (300 
kronor för familj) och 300 kronor för skolor och andra organisationer. Det finns också 
en särskild ungdomsavgift om 100 kronor (upp till 26 år). 

Kommunikationen med medlemmarna sker i första hand genom e-post (alla 
medlemmar utom ca 10 har e-post; de utan e-post erhåller postutskick) och vår 
medlemsansvarige informerar löpande medlemmarna om aktiviteter. Vår officiella e-
postadress är: kristianstad.fn@gmail.com. För externa arrangemang informerar vi via 
Kristianstadsbladets "Det händer idag". Vår Facebooksida Kristianstads FN-förening 
är en viktig informationskanal som vi löpande uppdaterar (sidan är dessutom en 
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dokumentation över vår verksamhet) och antalet som "gillar" den är ca 150 
(fördubbling på ett år). Vår hemsida www.fn.se/kristianstad är också en viktig 
informationskanal liksom bloggen www.kristianstadglobalen.blogspot.com. Vi 
använder flitigt föreningens rollup vid våra aktiviteter. 

Verksamheten i korthet under 2014 
Kristianstads FN-förening är en lokal förening inom Svenska FN-förbundet med 
främsta uppgift att informera om och att opinionsbilda kring de frågor och värderingar 
som FN hanterar/står för. Föreningen bildades 1977. 

ABF 
 
Under året fortsatte vi vårt samarbete med ABF Skåne Nordost innebärande att vi 
utan kostnad får disponera lokaler för styrelsemöten och andra möten. Genom 
samarbete med ABF får vi också kulturbidrag av dem när vi arrangerar föreläsningar 
och andra aktiviteter. 

Framtidsveckan 
Framtidsveckan för hållbar utveckling blev årets huvudarrangemang för FN-
föreningen och övriga inblandade organisationer (Naturskyddsföreningen, ABF, 
Studiefrämjandet, Oppmanna-Vånga Hembygdsförening, Rädda Barnen och Agenda 
21 i kommunen). Veckan genomfördes mellan 26-31/8 i huvudsak på Regionmuseet 
och bestod av ett stort antal föreläsningar, utställningar, politikerutfrågning mm, se 
Framtidsveckans hemsida:www.kristianstads.se/framtidsveckan. 
 
Kristianstad för alla! 
 
Nätverket Kristianstad för alla! bildades 2013 på initiativ av företrädare för bl a FN-
föreningen, LO-sektionen, Vänsterpartiet, ABF och består idag av 23 
föreningar/organisationer av skilda slag samt några enskilda medlemmar. Nätverkets 
uppgift att verka för öppenhet, demokrati och mångfald samt motverka intolerans, 
främlingsfientlighet och rasism. Nätverket anordnade 21 mars (FNs dag mot 
främlingsfientlighet och rasism) en konferens för sina medlemmar kring nätverkets 
uppgifter och roll och den 9 november, till minne av Kristallnatten, inbjöd nätverket till 
dels en föreläsning på Regionmuseet kring flyktingfrågor med regissör Goran 

Kapetanivic, dels till en konsert i Trefaldighetskyrkan på temat Freedom. 

Globalföreläsningar och filmvisningar mm 
 
I samarbete med Regionmuseet och ABF men också bl a med Rädda Barnen samt 
Agenda 21 och med ekonomiskt stöd av Kultur- och Fritidsnämnden samt FN-
förbundet, har vi på Regionmuseet och Stadsbiblioteket ordnat ett flertal 
föreläsningar och diskussioner kring FN-frågor. Föreläsningarna har lockat ett 
varierande antal deltagare vid varje tillfälle och diskussionerna vid 
föreläsningstillfällena har varit livliga. Vår medlem Maré Johansson från Mina Design 
har producerat våra broschyrer, vilket vi är mycket tacksamma för. 
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Genom ett gott samarbete med Filmmuséet har vi under ett antal söndagar visat 
filmer med koppling till FN-frågorna (MR/demokrati, fred/säkerhet, Hållbar 
utveckling). Filmerna har introducerats av berörd regissör eller annan sakkunnig. 
Filmerna har samlat ett varierande antal intresserade vid varje tillfälle. 

FN-dagen 
 
FN-dagen 24 oktober firades i år i Degeberga. I samverkan med församling, byalag 
och en rad av ortens föreningar högtidlighöll vi dagen med fackeltåg och mingel. Tal 
hölls i kyrkan av Jens Petersson från FN-förbundet och ekoteologen Carl-Henrik 
Henriz. Det hela avslutades värdigt med en nära 200 röster stark kör som sjöng I natt 
jag drömde. På FN-skolan Söderport hölls en paneldiskussion om aktuella 
utrikespolitiska frågor. På medlemsskolorna Degeberga och Öllsjö hölls temadag om 
olika FN-frågor. 
FN-rollspel 

Söderportgymnasiet bedriver årligen större FN-rollspel med deltagande från flera 
skolor. Flera av de tidigare eleverna, några medlemmar i FN-föreningen, har fungerat 
som ordförande. 

EU-migranter 
 
I Kristianstads kommun finns i slutet av året ett 20-tal EU-migranter som försörjer sig 
och sina familjer genom att tigga utanför kommunens större affärer. FN-föreningen 
tillsammans med kyrkor, Rädda Barnen och Röda Korset tog i november initiativ till 
stöd åt migranterna genom mat och samvaro under torsdagskvällar på 
Östermalmskyrkan, klädinsamling samt inventering av logimöjligheter under vintern 
som ordnades främst på Åhusgården. Den 13 december ägde ett möte med 
kommunledningen rum som resulterade i att föreningarna får bidrag från kommunen 
när vi ordnar bl a logimöjligheter och annat stöd åt migranterna. 

FN-förbundet och Distriktet 

Föreningen representerades vid FN-förbundets forum i maj i Stockholm av Andreas 
Yngvesson och Evert Månsson. Joanna Andersson, Söderportgymnasiet, deltog på 
UNg14-konferensen i maj i Härnösand. Viktor Olsson från vår förening är ordinarie 
ledamot i förbundsstyrelsen. 

Bo Olsson är ordinarie ledamot i Skånes FN-distrikts styrelse och fungerar som 
sekreterare i styrelsen. Evert Månsson är revisor. Ing-Britt är en av valberedarna 
(sammankallande) inför distriktets årsmöte. 

Genom ordföranden och vice ordföranden är FN-föreningen representerat i det sk 
Urban 15-nätverket, som bedriver ett utvecklingsarbete i området Gamlegården. 
Framför allt vår vice ordförande har hållit ett antal föredrag under året på skolor och i 
organisationer. 

Media, debattartiklar 
 



Genom några debattartiklar i Kristianstadsbladet har vi drivit opinion för FN-
frågorna: 8/3 Frihet från våld är en rättighet, 21/3 Mångfald i stället för rasism, 9/5 
Ung i Kristianstad – gör din röst hörd!, 24/10 FN-dagen: Global samling i en orolig tid, 
10/12 Vi måste arbeta mer mot diskriminering. FN-föreningen har också genom 
intervjuer i media mm, fått tillfälle att bedriva opinion. Framtidsveckan i augusti fick 
mycket publicitet i media. Föreningens ordförande har medverkat i Radio Vargen, 
poddradio för funktionsnedsatta som drivs av Kultur & Fritid. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är stabil och gav ett överskott på ca ? kronor, trots en 
omfattande verksamhet. Förutom medlemsavgifter finansieras vår verksamhet av 
olika former av bidrag från FN-förbundet samt av projektbidrag från Kristianstads 
kommun (Kultur & Fritid). 

Kalendarium 

5/2 Föreläsning: Lars Almström, debattör och föreläsare. Klimatsvaret – för 
Kristianstad och världen. Regionmuseet, ca 10 deltagare 

9/2 Filmen Mandela – Vägen till frihet. Introduktion av Uno Johansson från Glimåkra 
som berättade om sina möten med Mandela, Filmmuseet, ca 50 deltagare 

11/2 Föreläsning om Amnesty av Marianne Gyllenpistol från Amnesty i Malmö. Syftet 
var att få igång en Amnestygrupp i Kristianstad, vilket tyvärr inte har lyckats, 
Regionmuseet, ca fem deltagare 

23/2 Årsmöte med information om FN-förbundets arbete av Gabriel Bake, 
förbundsstyrelseledamot från Jönköping samt av Fredrik Segerstéen, tidigare 
praktikant på FN-förbundet, ABF, ca 15 deltagare 

27/2 Föreläsning: Självhushållning på Djupadal med Marie och Gustav Mandelmann, 
Mandelmanns trädgårdar i Rörum, Stadsbiblioteket, ca 95 åhörare 

8/3 Internationella kvinnodagen. Föreläsning kring mäns våld mot kvinnor – i världen 
och här hemma. Gabriella Nilsson, etnolog vid Lunds universitet. Samarbete med 
Kvinnojouren och Zonta International, Regionmuseet, ca 20 deltagare 

16/3 Öppet medlemsmöte med Bernhard Svanström kring hans praktikarbete på ett 
barnhem i Kina, ABF, ca fem deltagare 

29/3 Earth Hour på Regionmuseet, bl a med information av Lars Almström om 
Klimatsvaret, Regionmuseet, ca 15 deltagare 

1/4 Föreläsning om Millenniemålen och Post-2015 av Berith Granath från FN-
förbundet. Regionmuseet, sju deltagare 

27/4 Öppet medlemsmöte med Dennis Junge, deltagare i TV-programmet Mot alla 
odds. Strapatser i samband med ett funktionshinder. ABF, ca fem deltagare 



16/6 Besök på FN-byn i Köpenhamn med föreläsningar av World Food Program, UN 
Women, UNDP, ca 20 deltagare 

9/7 Sommarföreläsning: David Carlqvist, SRs Kinaexpert om förhållandena i Kina, 
Aoseum i Åhus, ca 60 deltagare 

15/7 Sommaraktivitet: Tjernobylbarnen från Broby spelade och sjöng, Aoseum i 
Åhus, ca 100 deltagare inklusive Tjernobylbarnen 

6/7 Sommarföreläsning: Tina Thunander från SVT om förhållandena i Egypten efter 
Arabvåren, Aoseum i Åhus, ca 50 deltagare 

26-31/8 Framtidsveckan för hållbar utveckling, Regionmuseet med flera platser, ca 
300 deltagare 

7/9 Filmvisning: Kortfilmsantologin Samhällssår med samtal med filmens producent, 
Filmmuseet, ca 15 deltagare 

18/9 Introduktion till studiecirkeln Världskoll som pågått under hösten med några 
cirklar, ABF, ca sex deltagare (Fredrik Segerstéen och Ing-Britt Pettersson-Nyholm är 
cirkelledare) 

21/9 Filmvisning: A Touch of Sin, en reflektion över dagens Kina med tillväxt och 
våld, Filmmuseet, ca 15 deltagare 

27-28/9 Arabisk filmfestival med filmer från Mellanöstern. Regionmuseet och 
Filmmuseet, antalet deltagare oklart 

9/10 Föreläsning: Skål för lönen – om alkohol i fattigdomsbekämpningen med Peter 
Tuvegård, IOGT/NTO i Lund, Regionmuseet, två deltagare 

18/10 Frukostmöte med anledning av World Food Day. Information av Cecilia Hersler 
från World Food Program i Köpenhamn, Beata Svensson från Agenda 21 och sång 
av Simon Ahlström. Café Miro, Regionmuseet, ca 40 deltagare 

23/10 Föreläsning: Ukraina-regionalism, nationella identiteter, demokrati med Niklas 
Bernsand, Lunds universitet, Regionmuseet, ca 25 deltagare 

24/10 FN-dagen i Degeberga med skolinformation, fackeltåg och tal (bl a Jens 
Petersson, FN-förbundet) samt sång och musik i kyrkan. Degeberga skola, Öllsjö 
skola och kyrka, ett 100-tal deltagare 

20/11 Föreläsning med anledning av Internationella Barnkonventionsdagen. 
Elisabeth Åsbrink från sin bok: Och i Wienerwald står träden kvar. Regionmuseet, ca 
50 deltagare. Samarbete med Sensus, ABF, Rädda Barnen och Regionmuseet 



11/12 Föreläsning med anledning av FNs dag om mänskliga rättigheter (10/12). Om 
hatbrott i Skåne med Thomas Bull, kommissarie vid Skånepolisen, Regionmuseet, ca 
åtta deltagare 

För styrelsen 

Jan Lindelöf Ing-Britt Pettersson-Nyholm Bo Olsson 
Britt-Marie Pettersson Eleonor Karlsson Evert Månsson 
Emma Persson Andreas Yngvesson Shrouq Alarini 

Fredrik Segerstéen 

 


