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FNVERKS2016 

Verksamhetsberättelse 

för Partille FN-förening 2016 
 

                            

 

 

 

Som lokal FN-förening har vi under året fortsatt vårt arbete med att öka 

kunskaperna om FN:s arbete med utgångspunkt från temaområden i FN:s 

verksamhet:  

 Fred, säkerhet och nedrustning 

 Utveckling och fattigdomsbekämpning 

 Mänskliga rättigheter och demokrati 

 
 

Vi har i år medverkat till följande aktiviteter: 

 

Ungdomsverksamhet 
Ungdoms- och demokratiprojektet ”I love Europe 4” är avslutat men vi fortsätter 

att informera och sprida våra kunskaper om projektet. Vi medverkade i Freja Fo-

rum den 11-13 november i Uppsala med deltagande av Margareta Hogner, Ha-

dar Kronberg och Klara Höglund. 

 

Klara Höglund besökte under våren en klass på Partille Gymnasium och berätta-

de om ungdomsprojektet och om sin resa till New York med deltagande i FN-

rollspel.   

 

Klara har också ingått i FN-förbundets referensgrupp av unga för 2016. Refe-

rensgruppen höll bl.a. i Ung16-konferensen i Härnösand i maj.  

 

Årsmötet den 3 mars 

Ulf Boström, polisinspektör och integrationspolis i Göteborg, berättade om sitt 

arbete och om sina erfarenheter inom området integration – segregation.  

 

FN-dagen den 24 oktober 

uppmärksammades i Partille Kulturum den 17-30 oktober med att vi visade en 

FN-utställning med fokus på projektet Minor. På FN-dagen fanns vi på plats 

med informationsbord och hade en välbesökt tipstävling runt utställningen, 

dessutom insamling av namnunderskrifter för att skapa en minfri värld. Extra 

trevligt blev att Partille kommun på FN-dagen i Kulturum delade ut sitt årliga 

barnkonventionspris, som denna gång delades mellan Göran Fredin, körledare i 



  2 (4) 

                                                                                                                            

FNVERKS2016 

Passalens ungdomskör i Partille, och Hoppets Hus i Sävedalen, en mötesplats 

för barncancerdrabbade. 

 

I anslutning till FN-veckan inbjöd vi också till medlemsmöte den 26 oktober, 

där Margaretha Zettergren berättade om Östhjälpen och dess utveckling under 

25 år. 

 

Vår- och julmarknader, insamlingsverksamhet, m m 
Vi har varit med i en rad olika aktiviteter för spridning av FN-information, alltid 

med en insamlingsbössa för projektet Skolmat blir kunskap. Vi deltog bl.a. i 

Jonsereds Hembygdsförenings vårmarknad den 14 maj och i julmarknaden den 3 

december. Totalt har vi i år skickat in 1 040 kr till FN-förbundets skolmatspro-

jekt. Vi deltog också i Världens Barn-insamlingen den 8 oktober med insam-

lingsresultatet 5 950 kr. 

 

Vi deltog också i föreningsmässan i samband med invigningen av Partille Arena 

den 16 september. 

 

Vår studiecirkel ”FN och Läget i Världen” 

har under året varit ett viktigt forum för föreningens verksamhet, där vi bl a haft 

möjlighet att dels diskutera de olika aktuella världskriserna, dels öka våra kun-

skaper inom olika områden. Under våren läste vi om mänskliga rättigheter, un-

der hösten om utvecklingen i Indien. Vår FN-cirkel uppmärksammades i FN-

förbundets tidning Världshorisont, där också föreningens verksamhet beskrevs. 

 

Möten/Konferenser/ m m 

 

 FN-distriktets årsmöte i Uddevalla den 12 mars.  

Från föreningen deltog Märta Johansson (ombud), Britt Öberg (ersättare), 

Lennart Öberg (revisor i distriktet) samt Lena Johansson. Hadar Kronberg och 

Lena Johansson från vår förening är styrelseledamöter i distriktet. Innan års-

mötet föreläste Anneli Börjesson om sin resa som folkrörelserepresentant från 

Svenska FN-förbundet till FN:s Generalförsamling.  

 

 FN-förbundets inspirationsträff i Göteborg den 16 april 
Från föreningen deltog Hadar Kronberg, Douglas Torén och Britt Öberg.  

 

 I FN-förbundets kursverksamhet har under året Klara Höglund deltagit i 

en ordförandekurs i FN-rollspel; BrorInge Helmfridsson i B-kursen Globalt 

utvecklingsarbete. 
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SLUTORD 

Situationen i världen är osäker, konflikter pågår på olika håll och efter presi-

dentvalet i USA vet man inte vilken väg världens största demokrati tar för att 

påverka utvecklingen. Vi har dessutom val i Europa, där demokratins gränser 

kan komma att prövas. 

 

Världsomfattande framsteg förutsätter lokalt engagemang. Oavsett var vi lever 

och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla som klimatkris, krig, fattig-

dom och kvinnors bristande rättigheter. Många av dessa frågor hänger ihop 

och går inte alla att lösa var för sig. Förenta Nationerna är den enda organi-

sation som arbetar med alla dessa frågor samtidigt på ett globalt plan.  

 

Fr.o.m. 2017 har Sverige tagit plats i FN:s Säkerhetsråd, där vi hoppas att 

Sverige kan medverka till en stabilare utveckling. 

 

I vår lokala FN-förening har verksamheten varit god. Vår målsättning är att 

vara med och visa oss vid olika arrangemang i kommunen för att öka intresset 

för FN:s verksamhet och för vår FN-förening. Vi hoppas på en ökning av 

medlemsantalet - nya tillskott behövs och föryngring likaså. 

 

Styrelsen tackar kommunen för det ekonomiska stöd som föreningen erhållit, 

vilket möjliggjort många aktiviteter.  

 

Vi hoppas och tror på ett gott 2017! 
       

 

FN-föreningens styrelse har bestått av: 

Märta Johansson Ordförande 

Britt Öberg Kassör 

BrorInge Helmfridsson Sekreterare 

Gunnel Alderholm Ledamot 

Anna Andersson Ledamot 

Klara Höglund Ledamot 

Hadar Kronberg Ledamot 

Bo Carlsson Suppleant 

Sven Olofsson Suppleant 

Douglas Torén Suppleant 

 

Medlemsantalet har varit 54 (51), varav 11 organisationer. 

 

Under året har 6 styrelsemöten hållits.   
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Medlemsutskick har skett två gånger under året: februari och oktober.  Aktuell 

information har också funnits på vår hemsida www.fn.se/Partille  För medlem-

mar med e-post har FN-förbundet och vi dessutom kunnat sända ut snabb infor-

mation om olika aktiviteter. 

 

Partille den 8 februari 2017 

 

För Partille FN-förening: 

 

 

Märta Johansson Britt Öberg  BrorInge Helmfridsson 

 

 

Gunnel Alderholm Anna Andersson Klara Höglund 

 

 

Hadar Kronberg 

http://www.fn.se/Partille

