
Verksamhetsberättelse 2011 
Mjölby FN-förenings verksamhetsberättelse för 2011. 

Styrelsens sammansättning : Pia Samuelsson (ordförande) David Ekwueme 
(kassör), 

Stig Oskarsson, Hanna Knutsson Britt-Marie Asp (ledamöter) 

Föreningens består av 26 medlemmar, som utgörs av enskilda personer och 
organisationer. 

Styrelsen har under året haft 4 möten. 

Information har sänts ut till medlemmarna i form av Månadsbrev från förbundet 
via e-mail med tillägg av egen föreningsinformation när så erfordrats. 

Verksamheten 

Vitaliseringsträff 

29 januari deltog Britt-Marie, David och Manal i en "vitaliseringsträff " för 
Östergötlands- och Jönköpings län. Den anordnades av FN- förbundet på 
Frimurarehotellet i Linköping. Deltagarna fick information om FNs milleniemål 
och förbundets olika kampanjer, deltog i diskussioner, workshops o rollspel. 
Det var en inspirerande dag. 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 
INTERNATIONELLA KVINNODAGEN DEN 8 MARS FIRADE VI TILLSAMMANS MED ABF, S-KVINNOR OCH 
KVINNOFRID I ABF:S LOKALER I MJÖLBY. TEMAT VAR KVINNLIG VÄNSKAP DÄR ANNA TROSELL, 
LÄRARE PÅ MJÖLBY VUXENUTBILDNING, BERÄTTADE OM SINA ERFARENHETER KRING MÖTEN MED 
KVINNOR FRÅN ANDRA KULTURER. VI FICK ÄVEN LYSSNA TILL KÄRLEKSBALLADER FRAMFÖRDA AV 
ELIN OCH TONY FELIX SAMT GOTT FIKA SOM SERVERADES AV UNICEF. 

Årsmöte 

Årsmötet ägde rumden 13 mars, 2011 i gemensamhetslokalen på 
Burensköldsvägen. Britt-Marie Asp avtackadesefter 11 år som ordförande och 
Pia Samuelsson valdes som ny ordförande. David Ekwueme valdes till kassör 
efter Pia. 

FN-Forum 

David deltog i FN-forum 14-15 maj i Stockholm. Det handlade om Mänskliga 
Rättigheter och världssamfundets skyldighet att skydda. 



FN-veckan 

Söndagen den 24 oktober deltog föreningen i högmässan i Mjölby kyrka. Pia 
talade om FN-förbundet och händelser under året och Stig talade om Dag 
Hammarskjöld för att uppmärksamma 50- årsdagen av hans bortgång. Barbro 
och Stig bjöd sedan på sång o musik. Vi serverade FN-bakelser till besökarna, 
vilket var mycket uppskattat. 

Julskyltning 

Det blev ingen Rättvisa julmarknad i år. Istället stod vi tillsammans med 
UNICEF på skyltsöndagen 27 november inne i Gallerian i Mjölby och delade ut 
FN-ballonger. UNICEF gjorde ansiktsmålningar och hade tärningsspel där 
man kunde vinna rättvisemärkt choklad. 

Övriga möten 

Vi har haft möten för information och medlemsvärvning som African Food 
Party i Skänninge och träff i Ödeshög där David visade en film från när han 
och hans familj besökte ett barnhem i Rumänien. 

Övrigt 

Britt-Marie och David har under året varit medlemmar i FN-distriktets styrelse, 
Britt-Marie som kassör och David som ledamot. De har deltagit i de 
styrelsemöten som anordnats och fått information från de andra FN-
föreningarna i länet och även från förbundet via de distriktsordförande 
konferenser som anordnats i Stockholm. 

Vi har fortsatt samarbetet med UNICEF och vi hoppas även kunna göra detta 
fortsättningsvis. 

Medlemmarna i Motalas FN-förening har nu flyttats över till Mjölby istället, då 
man inte har någon styrelse i dagsläget. Vi hälsar våra nya medlemmar från 
Motala hjärtligt välkomna i vår förening. 

Slutord 

Vi ser med tacksamhet tillbaka på föreningens tjugofemte verksamhetsår. Vi är 
nöjda med de aktiviteter vi lyckats genomföra. Vi uppskattar det goda 
samarbetet med våra medlemsorganisationer, med UNICEF-gruppen och med 
vårt förbund och distrikt. 

Mjölby februari, 2012 

Styrelsen 



Britt-Marie Asp Pia Samuelsson Hanna Knutsson 

David Ekwueme Stig Oskarsson 

 


