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Verksamhetsplan 2020 

Preliminär verksamhetsplan för 2020. Observera att detta endast är ett förslag.  
Fler och/eller andra förslag under året är givetvis välkomna och önskvärda. 

 
 
Umeå Universitets välkomstmässa, vårtermin 
Målet med att stå på Välkomstmässan är att informera om Umeå FN-förening till nya studenter på 
Umeå universitet och värva nya medlemmar. 
 
Rekrytering på basketmatcher  
Under verksamhetsåret är tanken att Umeå FN-förening ska samarbeta med Umeå basket genom att 
medlemmar hjälper till som funktionärer i FN-tröjor och berättar om föreningen under halvlek, för att 
nå ut till en bredare krets människor utanför universitetet. 
 
 Föreläsning: Pappa, make och krigsförbrytare 
I samarbete med Teaterföreningen Umeå och Folkuniversitetet ska föreningen stå och informera om 
sin egen och förbundets verksamhet, samt värva medlemmar innan föreläsningen, den 28 januari, 
tillsammans med Amnesty International Västerbotten. 
 
Teateruppvisning: Pappa, make och krigsförbrytare 
I samarbete med Teaterföreningen Umeå ska medlemmar informera  om Umeå FN-förening, den 3 
februari, tillsammans med Amnesty international Västerbotten. 
 
Samiska nationaldagen 
Firande och uppmärksammande av den samiska nationaldagen i form av en lunchföreläsning av Lena 
Maria Nilsson, biträdande föreståndaren för samisk forskning vid Umeå Universitet, i samarbete med 
Amnesty International Umeå Universitet, Utrikespolitiska föreningen Umeå och Amnesty 
International Sapmi. Detta år kommer föreläsningen äga rum 12 februari. 
 
Årsmöte  
Årsmötet för verksamhetsåret 2020 kommer ske 10 februari. 
 
Women’s Week  
Uppmärksamma den internationella kvinnodagen genom att genomföra en Women’s Week på Umeå 
Universitet och ev. på Umeå stadsbibliotek under vecka 11 eller 12. Syftet med The Women’s Week 
är att arrangera en ännu bättre och ännu mer framgångsrik Kvinnovecka än tidigare år. Vi vill fortsätta 
att uppmärksamma kvinnors rättigheter och jämställdhet genom att ta upp en känd föreläsare med 
djupa kunskaper om kvinnorättsfrågor som ska skapa stort intresse för deltagande. Med ett veckolångt 
evenemang hoppas vi kunna arrangera en bredd av föreläsningar och aktiviteter som kan nyansera och 
utforska kvinno- samt genusfrågor. 
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Human Rights Pub  
I samarbete med Amnesty International och andra föreningar vid Umeå Universitet. Tanken med 
detta evenemang är att i avslappnad miljö kunna möta andra människor och diskutera mänskliga 
rättigheter.  
 
Internationella dagen mot minor 
I samarbete med Svenska FN-förbundets ambassadör för globala målen, Felicia Sandin. 
Under internationella dagen mot minor, 4 april, kommer vi att uppmärksamma Svenska 
FN-förbundets Projekt Minor med att genomföra är en aktivitet där man "spärrar" av ett område. Att 
man behöver ta en omväg är symboliskt eftersom studenter ska få känna på hur det är att behöva ta en 
omväg på grund av att ett minfält. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sin 
mark och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut.  
 
Skräpplockning  
Under våren är planen att föreningen ska plocka skräp i Umeå i samarbete med 
Naturskyddsföreningen Umeå.  
 
Sommaravslutning 
En sommaravslutning är viktig för föreningens medlemsvård. Vad som föreningen ska göra är inte 
fastställt än. 
  
Umeå Universitets välkomstmässa, hösttermin  
Målet med att stå på Välkomstmässan är att informera om Umeå FN-förening till nya studenter på 
Umeå universitet och värva nya medlemmar. 
 
Firande av FN-dagen  
Som varje år kommer Umeå FN-föreningen fira FN-dagen. Vad som föreningen ska göra för att 
uppmärksamma FN-dagen  är inte fastställt än. 
  
Human rights week  
I samband med den internationella dagen för mänskliga rättigheter ska föreningen hålla i en human 
Rights Week. Målet med veckan är att öka medvetenheten om några av de 30 universella mänskliga 
rättigheterna.  
 
Julavslutning 
En julavslutning är viktig för föreningens medlemsvård. Vad som föreningen ska göra är inte fastställt 
än. 
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