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Malmö FN-förenings 

verksamhetsberättelse 2017 

 
Vi vill börja med att tacka för alla bidrag och allt stöd som vi har fått från er 

medlemmar, FN-förbundet, Malmö stad och våra volontärer under året. 

Stort tack till alla som har varit med och deltagit och/eller hjälpt till på våra 

event! Verksamhetsåret 2017 har varit ett spännande, lärorikt och intensivt år med många 

genomförda projekt, aktiviteter och samarbeten. Under året har vi fått 70 nya medlemmar och 

det är vi oerhört glada och tacksamma för. Vi har också fått allt fler intresserade volontärer i 

föreningen. Volontärer är grunden för en ideell förening och vi hoppas därför att ännu fler ska 

vilja engagera sig för en bättre värld med oss under 2018! En annan glad nyhet är att vi har 

nått vårt mål att nå ut ännu mer till allmänheten. Vi har bland annat uppmärksammats på olika 

sätt i intervjuer i tidningar samt blivit nominerade och utvalda för intervju till Malmö stads 

MR-pris! 

 

Det har varit en del förändringar i föreningsarbetet och organiseringen under året då vi har 

försökt att förbättra organiseringen och göra saker mer tydligt med riktlinjer etc. Vi har inlett 

arbetet med att vara en tvåspråkig förening, vilket bestämdes på senaste årsmötet, och vi har 

haft aktiviteter, möten och kommunikation/marknadsföring på både svenska och engelska för 

att nå ut till en bredare målgrupp. Det har även varit två ledamöter som valt att slutföra sina 

uppdrag efter halva året på grund av av personliga skäl samt betalt arbete. Vi har istället 

arbetat aktivt med att få fler frivilliga att vara med och röstade in en av suppleanterna som 

ordinarie ledamot för kommunikationsfrågor samt utsåg en ny volontär som ansvarig för 

ungdomsgruppen under hösten. 

 

Slutligen vill vi passa på att berätta att vi under hösten har mottagit ett stipendium från 

Stiftelsen Arne och Inga Lundbergs minnesfond som delas ut av bland andra MiP till tre 

individer eller föreningar som arbetar med unga i staden. Stipendiet var på 10 000 kronor och 

har (och kommer att) användas till utbildning för våra unga och aktiva volontärer och 

styrelsemedlemmar. 

 

Februari 
 

Årsmöte 

Den sjätte februari hölls årsmötet och den nya styrelsen för verksamhetsåret 2017 valdes in. 

Det hölls även föreläsningar av föregående års ordförande Toktam Jahangiry samt nuvarande 

ordförande Frida Lind. Det var hyfsat god uppslutning av medlemmar och mötet gav en bra 

start för kommande utmaningar för styrelsen och för föreningen. 

 

Det första styrelsemötet hölls den åttonde februari där grunden för det kommande årets arbete 

lades, ansvariga för de olika sektionerna bestämdes och uppgifter för styrelsemedlemmarna 

fördelades.   
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Mångfald och integration 

Malmö FN-förening blev inbjudna att delta i eventet på Malmö Högskola om mångfald och 

integration i städer. Ordförande Frida Lind och volontären Sesina deltog i publiken 

tillsammans med Hans Majestät Konung Carl XVI Gustav. Talade gjorde bland annat 

Kanadas guvernör och efteråt hölls en paneldiskussion om mångfald och integration. 

 

Mars 
 

Internationella Kvinnodagen 

Den 8 mars deltog vi på olika aktiviteter runt om i Malmö och fanns på plats med bokbord på 

Moriskan, Kirsebergs bibliotek och Inkonst för att uppmärksamma den internationella 

kvinnodagen. Ordförande Frida Lind höll också två uppskattade tal om jämställdhet och FN:s 

globala mål för hållbar utveckling på Moriskan och Kirsebergs bibliotek.  

 

Nordisk träff 

Den 11 mars representerade Malmö FN-förening Sveriges FN-rörelse i ett nordiskt 

ungdomsmöte i Köpenhamn tillsammans med FN-förbunden från Danmark och Finland. På 

plats fanns ordförande Frida, ungdomsansvariga Sabrine Elghali och ansvariga för fred och 

säkerhetsgruppen Sophie Engström. Vi lärde oss mer om resolution 2250, unga, fred och 

säkerhet och hur vi kan sprida kunskap om resolutionen i våra hemländer. Vi ser fram emot 

att samarbeta tillsammans med de andra nordiska länderna i framtiden! 

 

Internationella dagen mot rasism och diskriminering 

Den 21 mars firades denna dag i Malmö Universitets byggnad Niagara där föreningen deltog 

med ett infobord och ett flertal givande diskussioner hölls med deltagarna. Temat för årets 

upplaga var Diskriminering på arbetsplatsen och ett flertal andra föreningar var inbjudna att 

delta. 

 

 

April 
 

Årsmöte Skånes FN-distrikt 

Under årsmötet beslutades det att lägga ner Skånes FN-distrikt och istället ersätta det med ett 

nätverk. Ordförande Frida Lind deltog på årsmötet tillsammans med kassör Nahid Biglari. 

Under tillställningen hölls bland annat en tyst minut till minne av Zaida Catalán och hennes 

kollegor. Frida föreläste om FN-rörelsens lokala och globala utmaningar och det diskuterades 

hur samarbetet i FN-rörelsen i Skåne skulle fortgå och hur det skulle ske i form av ett nätverk. 

Nahid Biglari, tillsammans med två andra styrelseledamöter från Skåne föreningarna, tog på 

sig ansvaret att samordna nätverket och ha en första aktivitet i slutet av 2017 (som sedan sköts 

upp till början av 2018 då alla Skåne föreningar var väldigt upptagna mot slutet av året). 
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Kickboxningsevent för unga tjejer 

Ungdomsansvariga Sabrine Elghali arrangerade ett kickboxnings-event den 19e april vars 

målgrupp var nyanlända tjejer men var öppet för alla över 16 år som definierade sig som tjejer 

(och även en del killar). Syftet med aktiviteten var att stärka tjejers självförtroende, träffa nya 

vänner och lära sig mer om jämställdhet. Under kvällen fick deltagarna möjlighet att prova på 

kickboxning med Sabrine. Detta följdes av en kort föreläsning och diskussion av Frida Lind 

och Nahid Biglari om FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på mål 5 som är 

jämställdhetsmålet. 

 

Panelsamtal om Sveriges roll i Säkerhetsrådet 

Den 20e april anordnade Malmö och Lund FN-föreningar ett panelsamtal som behandlade 

Sveriges roll i Säkerhetsrådet. Det blev en lärorik kväll med intressanta diskussioner om vad 

Sverige gör och borde göra samt vad Sverige faktiskt kan göra i säkerhetsrådet. Det var en 

expertpanel beståendes av Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, 

Aleksander Gabelic, ordförande för Svenska FN-förbundet och Anders Persson, postdoc vid 

Köpenhamns universitet. Samtalet modererades av vår ordförande Frida Lind. Eventet var 

mycket uppskattat! 

 

Maj 
 

FN-forum 

FN-forum i Stockholm ägde rum 13-14 maj. Ordförande Frida Lind och 

kommunikationsansvarig Emma Rönngren fanns på plats och fick uppleva två lärorika dagar 

med intressanta programpunkter och inspirerande historier. Det var roligt att träffa engagerade 

människor och även att träffa Svenska FN-förbundets nya generalsekreterare Petra Hallebrant. 

 

Ung-helgen 2017 

Vår medlem och före detta styrelseledamot Melissa S Bojang deltog i UNg-helgen i 

Härnösand som arrangeras av Ung-förbundet. Vi i Malmö FN-förening är nu än mer 

övertygade om den viktiga roll ungdomar har att spela för att vi ska kunna skapa en bättre och 

mer jämlik värld. #UNg17 

Ung-helgen hålls i Härnösand varje år av FN-förbundet och fungerar som en mötesplats för 

unga där de får möjlighet att träffa medlemmar som brinner för samma frågor, utbyta idéer 

och erfarenheter samt lära sig mer om FN-systemet. Årets tema var fred och säkerhet. Under 

helgen fick deltagarna med sig inspiration, verktyg och möjligheter att förverkliga sina 

projektidéer och utöka sitt engagemang. Deltagarna fick lära sig hur man planerar och 

genomför projekt och fick tips kring hur man kan engagera sig för globala frågor med fokus 

på fred och säkerhet genom spännande föreläsningar och workshops från experter. 

 

Hållbarhetsfestivalen i Lund 

Studenter och forskare vid Lunds universitet mötte lundabor för att diskutera och involvera 

hela samhället i omställningen till en hållbar värld. Under dagen hölls lunchföreläsningar, 

forskningsseminarier och debatter där det gavs utrymme för viktiga samtal mellan forskare, 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
https://www.facebook.com/hashtag/ung17
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studenter, allmänheten, organisationer och politiker. Tillsammans med Lunds FN-förening 

hade Malmös FN-förening ett infobord där vi informerade om vår verksamhet och de globala 

målen. 

 

Juni 

 
Feministisk Festival 

Föreningen anordnade en föreläsning under Feministisk Festival den 11 juni på Moriska 

Paviljongen. Denna berörde ämnen som sexism, jämställdhet och islamism. Ett flertal 

volontärer deltog och hjälpte till under eventet. Politikern Hillevi Larsson sjöng och föreläste 

om regenererings jämställdhetsarbete. Vår ordförande Frida Lind föreläste om erfarenheter 

från sin praktik vid FNs högkvarter i New York samt kopplade det till FNs globala 

jämställdhetsarbete. Nahid Biglari föreläste om mål 5 och om feminism, sexism och islamism. 

Det hölls även en uppskattad frågesport om jämställdhet och framgångar i världen när det 

gäller det globala målet för jämställdhet (och kopplingar till andra globala mål). 

 

Underteckning av Malmöandan 

Den 14 juni skrev Malmö stad och Idéburen sektor under överenskommelsen ”Malmöandan” 

som ska öka samarbetet för att nå ett bättre Malmö. Detta firades med tal, sång och dans i 

Rådhuset. Från Malmö FN-förening deltog Frida Lind och Nahid Biglari. Även FN-

förbundets agenda 2030-ambassadör i Skåne var på plats. 

 

Studiebesök på UN-city 

Föreningen anordnade ett studiebesök till UN-city i Köpenhamn för främst medlemmar, men 

även andra intresserade. Gruppen, som bestod av ungefär 20 personer, besökte FN-organen 

UNHCR och IOM, samt fick en rundtur i byggnaden. Det var ett mycket spännande, lärorikt 

och intressant besök. Vi skulle vilja anordna ett liknande besök snart igen eftersom intresset 

till ytterligare ett studiebesök med annat fokus (t.ex. klimat eller jämställdhet) var så stort! 

 

Nyhetsbrevsutskick 

Det skickades ut ett nyhetsbrev till alla medlemmar som anmält sin adress och/eller 

mejladress under medlemsregistreringen - vilket var uppskattat av många. Detta bestod av en 

hälsning från föreningens ordförande samt en sammanfattande text och bilder om vårens 

arbete i form av ett nyhetsbrev framtaget av kommunikationsansvarig Emma Rönngren i 

samarbete med ordförande och vice ordförande Frida Lind och Anna Grumstedt. 

 

 

Augusti 

 
Malmö Pride 

Den 6e augusti gick årets Pride-parad av stapeln i Malmö. Föreningen deltog med ett tiotal 

medlemmar. Vi anordnade även ett event den 8e augusti på Scandic Triangeln på Pride House 
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som behandlade FN:s arbete med HBTQ-personers rättigheter på internationell, nationell och 

lokal nivå. Det var uppdelad i två pass, varav det ena var en föreläsning och den andra en 

workshop där digitala verktyg användes. Frida Lind och suppleant Mathias Persson höll i 

dessa två pass och fick efteråt uppskattade kommentarer och flera förfrågningar om att hålla 

liknande pass på andra event. 

 

 

September 

 

Open your eyes to Malmö 

Malmö FN-förening deltog på föreningsmässan Open Your Eyes to Malmö som anordnades 

på Malmö Högskola den 26e september. Vid detta tillfälle delades material ut och både nya 

volontärer och nya medlemmar värvades. Vår vice ordförande Anna Grumstedt, kassör Nahid 

Biglari samt två volontärer deltog. Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad dag med 

många givande diskussioner kring hur vi arbetar på lokal nivå i Malmö och hur vi kan 

samarbeta med andra organisationer. 

 

 

Oktober 
FN-dagen den 24-oktober 

Malmö FN-förening, tillsammans med runt 160 deltagare, firade FN-dagen på Malmö 

Högskola genom att lyssna på två föreläsningar med temat Sveriges roll i Säkerhetsrådet. 

Sanji Monageng, domare från ICC i Haag, föreläste om sitt arbete i domstolen och hur FN är 

kopplat till det. Den andra talaren var Cecilia Uddén som arbetar som utrikeskorrespondent på 

Sveriges Radio med fokus på mellanösternfrågor. Hon diskuterade Syrienkonflikten och hur 

FN borde och bör arbeta med detta. Kvällen avslutades med en frågestund där deltagarna fick 

ställa frågor till de båda talarna. Det blev en mycket givande diskussion från två olika 

perspektiv! Kvällen anordnades tillsammans med Utrikespolitiska Föreningen i Malmö, och 

modererades av Elin Persson som är en av årets Agenda2030-ambassadörer på Svenska FN-

förbundet. 

 

Rädda Barnens projekt “Kärleken är fri” 

Ungdomsansvarig Tilda Jonsson deltog tillsammans med Shayan från Valberedningen i 

Arvsfonden och Rädda Barnens projekt Kärleken Är Fri på Agnesfrids Gymnasium i 

Rosengård den 17-18 oktober. De minglade med elever på fordonslinjen och anordnade 

tipsrundor, pysslade och höll klassrumsbesök med fokus på hedersrelaterat våld. Två härliga 

dagar med nyttiga diskussioner och många alster. 

 

 

November 
 

C-Kurs i Genéve 

Vår vice ordförande Anna Grumstedt deltog den 29 oktober till 4 november i Svenska FN-

förbundets C-kurs som hölls i Genéve, Schweiz, där ett av FN:s huvudkontor ligger. De 

besökte en mängd olika organ och organisationer, till exempel UNHCR, ICRC, den svenska 
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representationen vid FN, UNICEF och Svenska Dagbladets utrikeskorrespondent Gunilla von 

Hall. Hela resan var fantastiskt lärorik och informativ!  

 

MUNMÖ 2017 

Malmö FN-förening var samarbetspartners vid årets upplaga av MUNMÖ vilket är ett FN-

rollspel som hölls under fyra dagar runt om i Malmö. Under invigningskvällen höll vår vice 

ordförande Anna Grumstedt ett kort tal om FN-systemet och vår förening. Det delades även ut 

material och viktiga kontakter knöts. 

 

Pizzakväll med ungdomssektionen 

Ungdomssektionen bjöd in till kick-off för att ta reda på vilka intressen som fanns och hur 

många som ville bli aktiva inom sektionen. Ungdomsansvarig Tilda Jonsson tillsammans med 

sex ungdomsmedlemmar deltog, åt vegetarisk pizza och diskuterade allt från kommande 

projekt till det amerikanska rättssystemet. Tack för en lyckad kväll till er som medverkade!  

 

 

December 
Skolbesök med jämställdhetssektionen 

Nahid Biglari som är ansvarig för jämställdhetssektionen har under hösten, tillsammans med 

volontärer, genomfört skolbesök runt om i Malmö. De har diskuterat jämställdhetsplaner och 

etablerat kontakter för framtida samarbeten kring exempelvis temadagar om FN-systemet. 

 

Fred och Säkerhetsevent med FN-förbundet 

Tillsammans med FN-förbundet höll vi i en föreläsning med Linda Divkovic som är 

handläggare för fred- och säkerhetsfrågor. Det var en mycket givande och intressant 

föreläsning som behandlade ämnen så som Sveriges roll i säkerhetsrådet och olika instanser 

inom systemet. Ett tjugotal deltagare kom och lyssnade, och många intressanta frågor ställdes! 

 

Januari 
Kommande paneldebatt den 26 januari 

Föreningens sista event kommer att bestå av en paneldebatt med bland andra Aleksander 

Gabelic som är ordförande i Svenska FN-förbundet, Ahmed Al-Qassam, ordförande PUSH 

Sverige och Melissa Bojang, Agenda 2030-ambassadör. Temat för kvällen kommer att vara 

de globala hållbarhetsmålen, lokala, nationella och globala möjligheter och utmaningar samt 

hur unga kan engagera sig. Vår ordförande Frida Lind kommer att moderera samtalet som 

kommer gå av stapel på Malmö universitet. 

 

 

Andra viktiga punkter  

 
Kommunikationsarbete och Malmö FN-förening i media 

Hittills under 2017 har vi satsat mycket på sociala medier och att synas i media som ett sätt att 

sprida budskapet om en bättre värld och FNs tre pelare till ännu fler. Vi har spridit många 
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videos, nyhetsartiklar, statistik om utvecklingen i världen, glada nyheter, intressanta kurser 

eller föreläsningar i landet och i Malmö på Facebook. Våra följare har ökat med 80% under 

året från ca 700 stycken sedan februari 2017 till drygt 1250 just nu. Vi har även fördubblat 

och tripplat antal följare på Twitter och Instagram under samma period. Vi har även satsat på 

att bjuda in medlemmar och allmänheten via videos på sociala medier, som har fått några 

tusen visningar! Vår ordförande Frida Lind har intervjuats i Lokaltidningen (se: 

http://malmo.lokaltidningen.se/vi-beh%C3%B6vs-i-dessa-oroliga-tider-

/20170221/artikler/170229904) och i FN-förbundets tidning Världshorisont (https://fn.se/wp-

content/uploads/2017/09/3-17-FNs-utvecklingsarbete.pdf). Emma Rönngren blev intervjuad i 

Malmö24 (http://24malmo.se/2017/04/18/nyanlanda-tjejer-ska-kickboxas-i-malmo-hoppas-

det-ger-ringar-pa-vattnet/) om vårt kickboxningsevent. Flera av våra event har också blivit 

uppmärksammade i Världshorisont där de skrivits om i delen “Landet runt”.  

 

Publicering av artiklar 

Under året har styrelsemedlemmar och volontärer publicerat artiklar på vår hemsida 

www.fn.se/malmo. Dessa har berört ämnen så som klimat och hållbarhet samt mänskliga 

rättigheter. Dessa har även spridits via sociala medier. Vi har även publicerat en intervjuserie 

med praktikanter vid FN-organ under sommaren tillsammans med Ung-förbundet. 

 

Utbildning och kurser 

Under året har flera av våra styrelsemedlemmar och volontärer fått möjligheten att fortbilda 

sig i olika kurser och läsa sig mer om FN-frågor, projekt och andra viktiga teman. Detta med 

ekonomiskt stöd av föreningen i form av betald kursavgift och resa. Dessa har till exempel 

varit en ungdomsansvarig kurs i Göteborg, hur man utför lyckade projekt som förening och 

Svenska FN-förbundets A- , B- och C-kurser. A-kursen inriktar sig på FN-systemet i stort, B-

kurserna på de tre pelarna, antingen Mänskliga rättigheter, Fred och säkerhet eller Hållbar 

utveckling. C-kursen hålls varje år i Genéve och i New York. Vårt syfte med att prioritera 

dessa kurser är att få en högre kunskapsnivå bland våra aktiva medlemmar och att de i sin tur 

kan sprida kunskapen vidare till en ännu bredare publik. 

 

13 öppna styrelsemöten 

Det har hållits 13 styrelsemöten under året samt ett antal extrainsatta möten med delar av 

styrelsen och vissa volontärer, t.ex. inför speciella event eller med kommunikationsgruppen. 

Vi har haft öppna styrelsemöten sedan början av året, där volontärer, samarbetspartners, 

medlemmar och allmänheten har haft möjligheter att delta och regelbundet blivit inbjudna. 

Nytt för i år är att styrelseledamöter har haft möjligheten att delta på möten via telefon eller 

Skype ifall de inte kunnat delta fysiskt.  Kommunikationen i styrelsen har varit via mejl och i 

vissa fall via Facebook eller via telefon. Ordförande Frida Lind och vice ordförande Anna 

Grumstedt har haft regelbundna samtal och avstämningar varje vecka. 
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