
 

 

Sollefteå FN förening och UNICEF-grupp 

Verksamhetsplan hösten 2011 och våren 2012.  

1. INLEDNING 

Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp är ett samarbete mellan en del av svenska FN-

förbundet och svenska UNICEF med syfte att främst inspirera och informera om det arbete 

som dessa förbund utför för att göra världen till en bättre plats där mänskliga rättigheter och 

hållbar utveckling står i fokus. Målet är, utöver ovannämnt syfte, att kunna öka opinionen för 

de viktiga frågor som båda dessa förbund arbetar för samt kunna ge ekonomisk stöttning 

utifrån föreningens kontinuerliga insamlingar. 

2. PROJEKT 

2.1. GB- DAGEN  

 

Till hösten planeras en internationell dag på gymnasieskolan Gudlav Bilderskolan i Sollefteå i 

samarbete med RKUF, Programmet för Internationell kris - och konflikthantering samt 

Civilförsvarsförbundet. Dagen kommer att erbjuda föreläsningar, bokbord och workshops. 

Målet med den dagen är att få engagemang bland eleverna stärkt, sprida information och 

värva medlemmar till föreningen.  

2.2. STUDIECIRKEL 

FN-föreningen planerar att starta en studiecirkel i samband med korrespondenterna. Detta 

skall öka kunskapen och ge medlemmar en möjlighet för dialog och diskussion kring aktuella 

ämnen runt om i världen.  

2.3. MEDLEMSVÄRVNING 

Föreningen skall under årets lopp fortsätta med rekrytering av nya medlemmar till föreningen. 

Detta för att ytterligare förankra föreningen i området. Medlemsvärvningen kommer delvis att 

ske under vissa event och genom besök på den lokala gymnasieskolan samt SFI.  

2.4. UNICEF 

IKEA – Varje år under julhandeln säljer IKEA mjukdjur där 10 kronor går till 

utbildningsprojekt för barn i världen. Då står UNICEF representanter på plats i varuhusen och 

säljer mjukdjur och informerar om kampanjen. UNICEF-gruppen i Sollefteå har tidigare år 

skickat medlemmar att frivilligarbeta på varuhusen och om det finns möjlighet kommer vi 

även i år att skicka medlemmar till olika varuhus där det behövs hjälp.  



 

 

Försäljning av UNICEF föremål och loppissaker – Försäljningen ska fortsätta på olika 

uppmärksammade dagar och evenemang. Till exempel kan föremål säljas vid 

erfarenhetskvällar och marknader, Umeå är intresserade av ett samarbete.  

Bössor – Förslag finns på att kontakta affärer och fik och fråga om de vill ställa ut bössor där 

för insamling av pengar. Om medlemmar vill kan de också låna bössor och gå ut och samla in 

pengar.  

2.5. DAGAR ATT UPPMÄRKSAMMA  

Under verksamhetsåret kommer vi i föreningen att sträva efter att uppmärksamma dagar som 

anses som relevanta. Dagar att uppmärksamma är exempelvis FN-dagen den 24 oktober, 

Internationella aidsdagen den 5 december, och Internationella kvinnodagen den 8 mars.  

2.6. UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 

FN-föreningen skall fortsätta att utnyttja de utbildningstillfällen som ges, samt informera om 

dessa och göra det möjligt för medlemmarna att deltaga. Utbildningarna kan vara om interna 

utbildningar inom FN:s organisation, SIDA:s utbildningar i Härnösand eller andra intressanta 

och relevanta utbildningar.   

2.7.  ERFARENHETSKVÄLLAR 

Detta projekt skall fortgå i samma anda som tidigare då det här är ett effektivt och uppskattat 

tillfälle att delge information och kunskap till medlemmarna. 

2.8. SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 

Vi fortsätter att jobba för att främja kontakter med andra verksamma föreningar i området så 

som Röda Korsets Ungdomsförbund, Sollefteås Organiserade Studenter, 

Civilförsvarsförbundet och andra relevanta organisationer. 

3. SLUTORD 

Med hopp om att ha givit en god grund för verksamhetsåret 2011-2012 önskar styrelsen alla 

medlemmar ett givande år med mycket energi i vårt arbete för en bättre värld. 

 

Tillägg: Det togs ett beslut på årsmötet att verksamhetsplanen för 2012 skall skrivas till 

hösten då den nya styrelsen själva skall kunna få arbeta fram en verksamhet som passar dem.  

Tills dess gäller den nuvarande verksamhetsplanen hösten 2011 och våren 2012.  

 


