
Mjölby-Motala FN-förenings verksamhetsberättelse för 2016. 
 
 
Styrelsens sammansättning: Kristina Post (ordförande), Sabina Kinywa (kassör), 
Pia Samuelsson, Britt-Marie Asp, Rigmor Cederbom Anitha Modig, Linn Wall, Jennie 
Dahlberg (ledamöter). 
 
Föreningen har haft 34 medlemmar, enskilda personer och organisationer.  
Styrelsen har under året haft 5 möten.  
 
 
Verksamheten 
 
Verksamhetsplanen från årsmötet 28 feb -16, hade 2 teman. Dels var det att vi skulle fortsätta 
arbeta för att stödja Mjölby som Fairtrade City.  
Vårt andra tema var att jobba med integration av flyktingar.  
Se nedan vad vi gjorde. 
 
 
27 januari – Förintelsens minnesdag 
Mjölby Kommun gjorde, i samarbete med bl.a. FN-föreningen, dagen till en manifestation 
mot främlingsfientlighet. Vi inbjöd till samtal om följande frågeställning: 
”Under andra världskriget var miljoner människor på flykt. I vår egen tid är åter många 
människor på flykt undan krig, förtryck, våld och fattigdom. Hur ska vi göra för att hjälpa och 
stödja varandra i en orolig tid? Hur gör vi världen till en bättre plats för alla?” 
Vår förening fanns representerad på Bokcaféet Källan i Skänninge, Café Gusto i Mjölby samt 
i Andreaskyrkan i Mjölby för en timmes samtal. 
 
 
13 februari – Föreningsmässa 
Kl 10 – 14 anordnade bl.a. kommunen en Föreningsmässa i Norrgården. 42 olika föreningar 
visade upp sin verksamhet för att väcka intresse, och vi var också där med flagga och 
infomaterial och pratade med folk. 
13 februari – Bildvisning från Nepal på bion i Skänninge 
Samma dag men kl 15:00 visade Anders och Ulla Bergsten bilder från resor i Nepal. Nepal 
drabbades ju för inte så länge sen av svår jordbävning. Mycket resurser går åt till 
återuppbyggnadsarbetet och att hjälpa människor till försörjning. Vi fick vara med och bidra 
till insamling om vi ville. Det var också lotteri. 
 
 
Årsmöte  
Årsmötet ägde rum den 28 februari i Andreaskyrkan på Bockarpsvägen 20, Mjölby. I år hade 
vi inte fått tag på någon föredragshållare eller liknande, men vi avslutade vårt årsmöte med att 
äta smörgåstårta. 
 
 
Information om kommunens integrationsarbete 
16 juni inbjöd vi till en samling med Göran Skyllmark från kommunen för att få veta mer om 
hur kommunens integrationsarbete fungerar, och hur man som privatperson kan gå tillväga 
om man vill hjälpa till. Han hade fått frågor i förväg och hade mycket intressant att komma 
med, men vi var bara tre stycken som kom dit. Vi kanske får göra om det vid ett annat tillfälle 
än en skön sommarkväll i juni? 
 



Fairtrade City 
Ordf. Kristina Post har under året fortsatt sitta med i kommunens styrgrupp för Fairtrade 
City. På World Fairtrade Day 14 maj stod vi på Willys och bjöd på FT-godis och delade ut 
information. Vi pratade med ca 200 personer, och det gav tillfälle till många intressanta 
samtal. Under Fairtrade Fokus-veckorna, v 41 och 42, var det meningen att vi skulle dela ut 
broschyrer från kommunen till affärerna där de uppmanades att uppmärksamma FT lite extra. 
Tyvärr hade vi inte riktigt kraft att genomföra detta på det sätt som vi hoppats. Däremot var vi 
var flera som fikade Fairtrade på Fairtrade Challenge 20 oktober. 
 
 
Fest för Fred  
 
Söndagen 18 september ordnade vi en Fest för Fred med anledning av FN:s internationella 
fredsdag 21 september. I år gjorde vi det i samverkan med Skänninge församling och fick 
vara i församlingshemmet i Skänninge. Målet var att mötas över språk- och nationsgränserna. 
Vi hade speciellt bjudit in ungdomarna på kommunens boende för ensamkommande barn i 
Skänninge. Ingen kom därifrån men vi blev ändå ganska många som umgicks, fikade rikligt, 
vilket var möjligt eftersom alla som kom hade med sig något till det gemensamma fikabordet. 
Tre tjejer från Motala spelade och sjöng så fint och vi hade ett givande rundabordssamtal om 
invandring och integration, där de närvarande delade med sig av sina olika erfarenheter. 
 
 
FN-dagen 
Måndagen 24 oktober firade vi FN-dagen med en konsert i Andreaskyrkan. Årets tema 
var: ”Tillsammans blir vi mer – om mångfaldens nödvändighet”. En särskild Tillsammanskör 
hade bildats för tillfället, bestående av musikprofilelever, elever från särskolan och från 
programmet för nyanlända från Platengymnasiet i Motala, samt Andreaskören och barnkören 
Klangen – Fart så klart! Vår ordförande höll ihop programmet och talade om temat. Vi gjorde 
också insamling till förmån för Skolmat blir kunskap, och kunde sätta in 1334 kr till projektet. 
Efteråt bjöd föreningen på fika. 
27 oktober, dvs i samband med FN-dagen, hade Kristina och hennes kör på Platengymnasiet i 
Motala flera uppskattade konserter för hela skolan. Kristina talade också då om FN. 

 
Slutord 
Vi ser med tacksamhet tillbaka på föreningens trettionde verksamhetsår, och hoppas att vi 
även kommande år ska kunna fortsätta verka för FN:s mål, som t.ex. integration, mänskliga 
rättigheter och fred. 
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