
Umeå FN-förening 
Organisationsnummer: 894003-4344 
 

Verksamhetsberättelse 2019 
Umeå FN-förening 

 

Styrelsens sammansättning 2019 

Ordförande 
Anton Fredriksson till 2019-05-24 
Felicia Sandin från 2019-05-24 
 
Sekreterare 
Felicia Sandin till 2019-05-24 
Erica Persson från 2019-05-24 
 
Kassör 
Fredrik Ekström till 2019-05-24  
Astrid Börjesson Lunki till 2019-10-14  
Simon Nilsson från 2019-10-14 
 
Ungdomsansvarig 
Rosa Norberg Berminge till 2019-10-14  
Jessica Lidberg från 2019-10-14 
 
Ledamöter 
Gabriella Lindgren till 2019-05-24 
Amanda Emadén till 2019-10-14 
Rosa Norberg Berminge till 2019-10-14 
Adrian Lundkvist från 2019-02-13 
Johanna Mattsson från 2019-02-13 
Evelina Rundqvist från 2019-05-24 
Jessica Lidberg från 2019-10-14 
Jakob Appeltoft från 2019-10-14 
Maja Holm från 2019-10-14 
Mirella Persson från 2019-10-14 
Hanna Ohlsén från 2019-10-14 
 
Valberedning 
Paula Savina till 2019-05-24 
Alexandra Sandström till 2019-05-24 
Anton Fredriksson från 2019-05-24 
Fredrik Ekström från 2019-05-24 
 
Revisor 
Linnea Andersson från 2019-02-13 
 
  

1 



Umeå FN-förening 
Organisationsnummer: 894003-4344 
 
Inre verksamhet 2019 

● Årsmöte (2019-02-13) 
● Extrainsatt årsmöte (2019-05-24) 
● Terminsavslutning med kärnvapendiskussion (2019-05-27) 
● A-kurs FN (2019-09-27) 

Sekreterare Erica Persson deltog 
● B-kurs Fred och säkerhet (2019-10-19) 

Styrelseledamot Evelina Rundqvist deltog 
● Extrainsatt årsmöte (2019-10-14) 
● Styrelseträffar 

5 st styrelseträffar 
● Styrelsemöten 

7 st ordinarie styrelsemöten 
● Medlemsmöten 

5 st ordinarie medlemsmöten 
● Styrelseutbildning (2019-11-30) 

Ledamot Evelina Rundqvist, ledamot Jessica Lidberg och ledamot Maja Holm deltog 
 

 
Yttre verksamhet 2019 

● Välkomstmässa VT19 (2019-01-22)  
Powerpoint med bilder från evenemang under verksamhetsåret 2018 visas på dator för att tydligt visa 

vad föreningen gör. Målet med att stå på välkomstmässan är att informera om nya studenter på Umeå 

universitet om föreningen och värva nya medlemmar.  

 

● Samiska nationaldagen (2019-02-08) 
Firande och uppmärksammande av den samiska nationaldagen i form av en lunchföreläsning av Lena 

Maria Nilsson, biträdande föreståndaren för samisk forskning vid Umeå Universitet, samarbete med 

Amnesty International Lena Maria Nilsson har en bred kunskap både professionellt och privat rörande 

frågor om samers rättigheter.  

 

● Internationella Kvinnodagen (2019-03-04 till 2019-03-08) 
Föreningen organiserade och projektledde en Kvinnovecka i samarbete med Amnesty Umeå 

Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå. Detta för att uppmärksamma internationella 

kvinnodagen samt mål 5 i Agenda 2030 och Projekt Flicka. Detta gjorde vi genom tre 

lunchföreläsningar, monterarbete, en filmvisning samt en workshop. Lunchföreläsningarna fokuserade 

på att uppmärksamma mål 5 genom bland annat panelsamtal där diskussioner om mål 5 lyftes fram. En 

filmvisning hölls gällande Projekt Flicka, för förbundets ambassadör för globala målen Felicia Sandin 

visade en film som FN-förbundet föreslagit och därefter hade ett diskussionsforum om Projekt Flicka 

kopplat till filmen 
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● Mänskliga rättigheter EPP (2019-04-05) 

I samarbete med ELSA Umeå arrangerade vi en EPP (Efter Plugg Pub) hos kårhuset Origo. Under 

puben höll vi ett quiz med temat mänskliga rättigheter.  

 

● Filmvisning av Cold Case Hammarskjöld (2019-04-23) 

I samarbete med Doc Lounge Umeå arrangerades en filmvisning av dokumentären Cold Case 

Hammarskjöld på Gröna Älgen i Umeå. Föreningen höll i ett quiz om konspirationsteorier. 

 

● Kärnvapenföreläsning (2019-05-21) 

Jens Petersson, Svenska FN-förbundets rådgivare i freds-, säkerhets- och nedrustningsfrågor, kom på 

besök och föreläste om varför Sverige ska skriva under kärnvapenförbudskonventionen. På 

eftermiddagen efter föreläsningen hölls ett diskussionsforum av Jens Petersson där deltog 7 personer.  

 

● Välkomstmässa HT19 (2019-09-05) 

Powerpoint med bilder från evenemang under verksamhetsåret 2018-2019 visades på dator för att 

tydligt visa vad föreningen gör. Under aktiviteten delades informationsblad ut om aktiviteter samt 

Målet är att informera om Umeå FN-förening till nya studenter på Umeå universitet och värva nya 

medlemmar.  

 

● Informationsbord inför årsmöte (2019-09-30 till 2019-10-07) 

Föreningen höll i flera informationsbord i Lindellhallen under slutet av september till början av 

oktober. Under dessa tillfällen var målet att rekrytera nya medlemmar inför årsmötet och till 

projektgruppen för Human rights week. Föreningen passade även på att informera om 

kärnvapenkampanjen, NorMUN och föreläsningen under FN-dagen, men fokus låg på att rekrytera 

medlemmar. 

 

● FN-dagen (2019-10-04) 

Under FN-dagen arrangerades en föreläsning tillsammans med Fredsbaskrarna Västerbotten för att 

uppmärksamma FN-dagen. Föreläsningen bestod av att svenska veteraner som deltagit i FN-ledda 

insatser delade med nsig av sina erfarenheter och berättelser från uppdragen i konfliktzonerna. Genom 

att sprida dessa berättelser, och att sprida dem just på FN-dagen, så uppmärksammades hur FNs 

fredsbyggande arbete både gör skillnad för människor i konfliktzoner samt påverkar de soldater som 

eventuellt lämnar den fysiska konflikten bakom sig, men ändå genom sina erfarenheter tar konflikten 

med sig tillbaka till sina hemländer, hemstäder och vardagsliv. På så sätt bidrog projektet till att på 

FN-dagen lyfta och konkretisera både FNs fredsarbete och de gränsöverskridande konsekvenserna av 

konflikter. 
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● NorMUN (2019-10-26) 

Under 2019 planerade Umeå FN-föreningen ett FN-rollspel. Ordförande Felicia Sandin tog 

initiativet till att hålla i “Norrlands första FN-rollspel” genom sitt uppdrag som en av förbundets 

ambassadörer för globala målen. Hon skapade en projektgrupp som under året arbetade hårt för att 

konferensen skulle bli verklighet. I samarbete med Midgårdsskolan, Umeå Kommun och ABF 

Västerbotten lyckades man få ihop en summa för att deltagarna skulle bli erbjuden gratis mat. 

FN-rollspelet utfördes dock inte i sin helhet då 8 anmälda deltagare inte dök upp. Deltagarantalet som 

dök upp var för lågt för att konferensen skulle kunna genomföras. Dag, generalsekreterare för 

NorMUN, höll i en diskussion där de fem deltagarna som dök upp fick möjlighet att läsa upp sina 

positionspapper varpå konferensen avslutades.  

 

● Human rights week (2019-12-09 till 2019-12-13) 

Mellan 9 december till 13 december arrangerade Umeå FN-förening en Human Rights Week i 

samarbete med Amnesty International Umeå Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå. 5 

dagar fulla av föreläsningar och workshops vid Umeå universitet. Målet med veckan var att öka 

medvetenheten om några av de 30 universella mänskliga rättigheterna från 1948. Föreningarna ville 

uppmärksamma på vad som händer när våra mänskliga rättigheter inte respekteras och erbjuda ett 

forum för att diskutera rättigheterna, deras efterlevnad, och hur samhällsaktörer agerar för att uppfylla 

dem i praktiken. 
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