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Medlemsantal och medlemsmöten
Strängnäs FN-förening hade 46 medlemmar den 31 december 2008 och 56 medlemmar den 31 december 2009.
Föreningens årsmöte hölls den 17 februari i ABF lokaler i Strängnäs.
Styrelsen har hållit tio protokollförda styrelsemöten samt nödvändiga kontakter däremellan. Styrelsemötena är
öppna för allmänheten och avslutas oftast med olika diskussionspunkter. Några av dessa var Bo Göhl som talade
om sina erfarenheter från Thailand, Peter Hjukstöm om kampanjen för Världens Barn, Alf Görsjö om Sverige krig
sedan 1809, Olle Svedman om Klimatsmart projekt och Helena Edvinsson om kommunens verksamheter ur barnoch ungdomsperspektiv.

VERKSAMHET
UNICEF
Försäljningen av UNICEF-produkter lyckades bra även i år. Som vanligt såldes det mest vid Mälardagen,
Strängnäs marknad och julmarknaden i Mariefred. Biblioteken i Strängnäs Stallarholmen och Mariefred deltog i
försäljningen. Ett varmt tack till personalen för värdefull hjälp, årets försäljning uppgick till ……. SEK.
FN-dagen
FN-dagen firades i Mariefredskyrkan som fylldes av mycket stor publik. Sånger och musik utgjorde fina inslag i
programmet. Inledningstalare och konferencier var ordföranden Ursula Falkringe Högtidstalet hölls av Maj-Lis
Lööv och kyrkoherden Torbjörn Burvall höll avslutningstalet.
FN-dagen arrangerades i samarbete med ABF, Mariefreds tidningen Måsen, Strängnäs Tidning samt Svenska

Kyrkan.
Insamlingen till ”Världens Barn gav 2000 kr.
Marknader, mässor, och aktiviteter
Den 19 maj firade föreningen 25-års jubileum.
Mälardagen genomfördes lördagen den 22 augusti med många människor i rörelse. Vi genomförde information
om FN, försäljning av UNICEF-materiel och lotter.
Den 21 september firade föreningen Fredsdagen med utställning Peace One Day på Multeum i Strängnäs.
Föreningen deltog också som vanligt vid Strängnäs Marknad den 10 oktober då vi informerade och sålde främst
UNICEF-materiel.
Vidare anordnades det manifestation för kärnvapenfri värld, som genomfördes den 21 november i Strängnäs
Slutligen deltog FN-föreningen på Mariefreds julmarknad den 29 november med sedvanliga aktiviteter.
Ungdomsverksamhet genomfördes under hösten i samarbete med Mariefredsskola, Gripsnässkola,
Stallarholmens skola, Särskola i Strängnäs samt Kyrkans Unga i Mariefred.Ungdomarnas samlade verk visades
på Grafikens Hus från 21 november till 31 december 2009.

Ekonomi

Klicka här för att ta del av ekonomi i textform (PDF-fil, 23,8 kB)

SLUTORD
Verksamhetsåret 2009 är nu avslutat. Föreningens verksamhet har varit mycket aktiv med bland annat stort
engagemang av barn och ungdomar inom frågor rörande Barnkonventionen och barnarbete, Millenniemål och de
Mänskliga rättigheterna. Fortsatt kunskapsinhämtning inom klimatfrågor har skett främst genom
naturvårdsverkets informationsmaterial.
En ytterligare positiv förändring av medlemsantalet behövs för att förbättra möjligheterna till ett aktivt arbete.
Främst krävs dock att de medlemmar som vi de facto har aktiveras till olika lokala verksamheter. Ett sätt har varit,
och bör fortsätta, att under våra månatliga möten ha informations och diskussionspunkter som engagerar
medlemmarna och också kan leda till nyrekryteringar.
Styrelsen framför ett varmt tack till organisationer som har givit föreningen sitt stöd till verksamheten och till de
medlemmar som har deltagit i eller genomfört verksamheten.
Det är styrelsen förhoppning att år 2010 ska bli framgångsrikt för FN och för vår FN-förening samt att fred ska
komma till stånd i fler konfliktområden i världen.
NÄR får vi ett år med fred i hela världen?
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