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FNVERKS2017 

Verksamhetsberättelse 

för Partille FN-förening 2017 
 

                            

 

 

 

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: 

 

Årsmötet den 9 mars 
Klara Höglund berättade om sitt deltagande i olika FN-arrangemang och hur 

detta har påverkat hennes engagemang. Vi fick ta del av ungdomsutbyte mellan 

olika europeiska länder, rollspel i New York och Helsingfors samt kurser. 

 

FN-utställning den 16-27 oktober 

i Partille Kulturum, där vi i år fokuserade på Agenda 2030 och på projekten 

Flicka, Skolmat, Minor. 

 

FN-dagen den 24 oktober var vi på plats vid utställningen för information och 

samtal och tipstävling runt utställningen. Extra trevligt var att Partille kommun 

på FN-dagen i Kulturum delade ut sitt årliga barnkonventionspris, som denna 

gång till Maria Anderson och Kristina Alleborg, grundare av den pedagogiska 

besöksverksamheten Jonsereds Skattkammare. 

 

Marknader, 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 julmarknad den 2 december med resultat att 560 

kr skickades in till skolmatsprojektet. Vi har också tillsammans med andra loka-

la föreningar deltagit i Världens Barn-insamlingen den 7 oktober med insam-

lingsresultatet 3 510 kr från vår förening. 

 

 



                                            2 (3) 

                                                                                                                            

FNVERKS2017 

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. Åtta medlemmar har deltagit i cirkeln. Under våren 

lästa vi om utvecklingen i Indien, under hösten FN-förbundets skrift ”Agenda 

2030 – globala målen för hållbar utveckling”. 

 

FN-distriktets årsmöte i Uddevalla den 18 mars.  

Från föreningen deltog Hadar Kronberg (ombud). Hadar Kronberg och Lena Jo-

hansson från vår förening är styrelseledamöter i distriktet.  

 

SLUTORD 
Världsomfattande framsteg förutsätter lokalt engagemang. Oavsett var vi lever 

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

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

inte alla att lösa var för sig. Förenta Nationerna är den enda organisation som 

arbetar med alla dessa frågor samtidigt på ett globalt plan.  

 
När det gäller vår lokala FN-förening beslöts på årsmötet om reducerad verk-

samhet för föreningen under 2017 och vi vill fortsätta så även under 2018, med 

koncentration av aktiviteter runt FN-dagen och att stödja olika aktivite-

ter/projekt, speciellt ungdomsverksamhet, i de fall de uppkommer.  

 

Vår målsättning är också att vara med 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. 

 

Vi hoppas och tror på ett gott 2018! 

       

 

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 

Bengt Rundberg Suppleant 

Douglas Torén Suppleant 
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Medlemsantalet har varit 55 (54), varav 11 organisationer. 

 

Under året har 2 protokollsförda styrelsemöten hållits. I övrigt har styrelsen haft 

kontakt per telefon och via e-post. 

 

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 13 februari 2018 

 

För Partille FN-förening: 

 

 

Märta Johansson Britt Öberg BrorInge Helmfridsson 

 

 

Anna Andersson  Gunnel Alderholm  Klara Höglund 

 

 

Hadar Kronberg 

http://www.fn.se/Partille

