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Under det gångna året har Umeå FN-förening verkat för att sprida kunskap, öka intresset och               
engagemanget i Svenska FN-förbundets huvudfrågor. Genom att arrangera olika         
föreläsningar och event med fokus på förbundets huvudfrågor har detta också resulterat till             
fler aktiva medlemmar i föreningen. Huvudområdena såsom Agenda 2030 och mänskliga           
rättigheter låg till grund för vårt event med den tidigare FN-ambassadören Pierre Schori som              
besökte Umeå Universitet och föreläste om aktuella frågor i ämnet och uppmärksammande            
70 årsjubileet av deklarationen för mänskliga rättigheter. Även en föreläsning med en            
praktikant på Svenska FN-förbundet som varit på internationell praktik föreläste för oss            
medlemmar i början av året.  
Utöver detta har föreningen tillsammans med ett lyckat samarbete med såväl Amnesty            
International och Utrikespolitiska föreningen genomfört flertalet event under det gångna året,           
däribland två stycken Human Rights Pub som varit väldigt välbesökta. Även FN-dagen i             
oktober uppmärksammades genom att där aktiva medlemmar bjöd på fika och informerade            
besökare på universitetet om Svenska FN-förbundet och föreningen.  
Föreningen har under hela det gångna året utvecklats som förening och styrelsen har arbetat              
aktivt för att uppmärksamma aktuella frågor och för att locka till oss fler aktiva medlemmar.  
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Inre verksamhet 2018 

● Årsmöte (2018-02-27) 

● Styrelsemöten under 2018 

10 st ordinarie styrelsemöten 

● Medlemsmöten under 2018 

10 st ordinarie medlemsmöten 

● Sommaravslutning (2018-05-29) 

Träff för styrelse och aktiva medlemmar med fika.  

● B-kurs i Agenda 2030 och hållbar utveckling (2018-11-23) 

Arrangerades av förbundet i Umeå, Ordförande Anton Fredriksson deltog. 

● Inspirationsträff för FN-föreningar i norr, Örnsköldsvik (2018-12-01) 

Anton Fredriksson, Rosa Norberg och Bianca Eriksson Nilsson deltog i en givande 

inspirationsdag. 

 

Yttre verksamhet 2018 

● Föreläsning praktikant Svenska FN-förbundet (2018-02-05) 

● Miljövecka på Umeå Universitet (2018-04-06) 

I samarbete med Utrikespolitiska föreningen arrangerades en föreläsning av Elin 

Söderberg kopplad till Agenda 2030:s miljömål 

● Human rights pub, Origo (2018-05-25  & 2018-12-07) 

Samarbete med Amnesty International, Utrikespolitiska föreningen 

● Internationella kvinnodagen (2018-03-08) 

Middag och event för föreningens medlemmar tillsammans med Amnesty International 

och Kvinna till kvinna Umeå.  
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● Demokratidag på Väven (2018-11-11) 

     Blev inbjudna att stå på väven och informera om vår verksamhet under en 

‘’demokratidag’’ på Väven. 

● FN-dagen (2018-10-24) 

Informationstillfälle i Lindellhallen, Umeå Universitet. Föreningen informerade och bjöd 

på kaffe och fika för intresserade medlemmar.  

● Mänskliga rättigheter 70 års jubileum, Agenda 2030 (2018-12-06) 

Föreläsning med tidigare FN-ambassadören Pierre Schori i anslutning till 70 årsjubileet.  

● Välkomstmässa vår (2018-01-25) och höst (2018-09-06)  

Deltagande i Umeå Universitets välkomstmässa för att värva medlemmar och informera 

om föreningen. 

 


