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Inre verksamhet 2020
● Årsmöte (2020-02-10)
● Extrainsatt årsmöte (2020-05-11)

Då den sittande kassören avgick på grund av flytt hade föreningen ett extrainsatt årsmöte på Zoom.

● Extrainsatt årsmöte (2020-09-30)
Då ungdomsansvarig och ledamöter avgick på grund av flytt och examen hade föreningen ett
extrainsatt årsmöte på Folkets Hus i Umeå.

● Styrelseträffar
1 st styrelseträff

● Styrelsemöten
9 st ordinarie styrelsemöten

● Medlemsmöten
2 st ordinarie medlemsmöten

● Kick-off på Prison Island (2020-09-25)
För att bevara medlemmar och rekrytera inför årsmötet hade föreningen en kick-off på
upplevelsecentret Prison Island. En väldigt roligt och framgångsrik kväll.

● Sommaravslutning (2021-05-31)
För att utvärdera vårterminen samlades styrelsen och hade en ”Corona-vänlig” picknick som
avslutning.

● Vinteravslutning (2020-12-13)
För att runda av veckan hade styrelsen en vinteravslutning där vardera ledamot köpte fika och
”umgicks” på Zoom.

Yttre verksamhet 2020

● Välkomstmässa VT20 (2020-01-22)

Styrelsen stod på Umeå Universitets välkomstmässan och informerade de nya studenterna om

föreningen och värvade nya medlemmar.

● Rekrytering på basketmatcher (2020-01-24)

Under verksamhetsåret var tanken att Umeå FN-förening skulle 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. Föreningen deltog enbart

under en av matcherna på grund av coronapandemin.
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● Föreläsning: Pappa, make och krigsförbrytare (2020-01-28)

I samarbete med Teaterföreningen Umeå och Folkuniversitetet stod föreningen innan

föreläsningen och informerade om sin egen och förbundets verksamhet, värvade medlemmar

tillsammans med Amnesty International Västerbotten.

● Teateruppvisning: Pappa, make och krigsförbrytare (2020-02-03)

I samarbete med Teaterföreningen Umeå hade föreningen informationsbord tillsammans med

Amnesty international Västerbotten innan teateruppvisningen.

● Samiska nationaldagen (2020-02-12)

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 Sápmi. En föreläsning om samers rättigheter och vad de lever under för villkor samt var

det heta diskussioner om den samiska historien.

● Women’s rights Week (2020-03-06 till 2020-03-13)

Föreningen organiserade och projektledde en Women’s rights Week i samarbete med Amnesty

Umeå Universitet, Utrikespolitiska föreningen Umeå och Feministiska juriststudenter Umeå. Detta

för att uppmärksamma internationella kvinnodagen, mål 5 i Agenda 2030 och Projekt Flicka.

Under veckan arrangerades en Human rights pub, workshopen Write4Rights, en demonstration för

kvinnors rättigheter, en paneldiskussion, en föreläsning och en filmvisning med workshop.

Panelsamtalet belyste hur begreppet kön är tolkat och förstått i olika kontexter, och vilka

konsekvenser detta kan ge i praktiskt jämställdhetsarbete. Föreläsningen gästades av Parul Sharma

som har en stark bakgrund och erfarenheter inom hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter.

Föreläsningen handlade om hur inköpare som stora företag och offentliga institutioners

jämställdhetsarbete utifrån agenda 2030 påverkar kvinnor i högriskländer, där varor

produceras samt hur agenda 2030 både möjliggör och hindrar jämställdhet, eftersom det

påverkar hur företag arbetar. Filmvisningen hölls av ordförande Felicia i sin roll som Svenska

FN-förbundets ambassadör för globala målen. En film om tvångsgifte som sedan följdes upp med

en diskussion om kvinnors och flickors rättigheter med stöd i FN-Förbundets Projekt Flicka..

● Coronahjälpen Umeå (2020-03-18)

Tillsammans med den nationella Coronahjälpen startades en facebookgrupp för att förmedla

kontakt mellan volontärer och de som behöver hjälp och stöd i Umeå under coronapandemin.
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● Inlägg kopplade till globala målen (2020-05-20 till 2020-05-28 samt 2020-07-07 till

2020-07-12)

Då föreningen inte kunde sprida kunskap och inspirera till engagemang genom direkta möten
lyftes olika aktuella ämnen med anknytning till de globala målen på sociala medier. En vecka
uppmärksammades sexköp och sexhandel. Föreningen skrev introduktion om ämnet, fördjupning
av ämnet och hur man som privatperson kan engagera sig i frågan. En vecka uppmärksammades
den ökande hungern i världen till följd av pandemin. Man gav bakgrundsinformation, beskrev
läget i Etiopien, vad WFP gör för hungersnöden och hur man som privatperson kan bidra.

● Introduktionsvideo - 5 snabba med styrelsen (2020-09-05)

På grund av att välkomstmässan under höstterminen ställdes in till följd av coronapandemin

skapade styrelsen en video där styrelsen besvarade 5 snabba frågor om Umeå FN-förening,

föreningens arbete och vad ledamöterna har lärt sig genom sitt engagemang.

● Informationsbord på Nordpols rundvandring (2020-08-30)

Under kårföreningen Nordpols rundvandring blev föreningen bjuden till att informera om

föreningen, vårt arbete och det kommande extrainsatta årsmötet för de nya studenterna.

● Panelsamtal med Umeå Kommunfullmäktige (2020-10-14)

Föreningen arrangerade ett panelsamtal för att väcka uppmärksamhet om att det bara är 10 år

tills att Agenda 2030 ska vara uppfylld. Under samtalet berättade 9 representer från

kommunfullmäktige vad deras parti har för strategier för hur de vill att Umeå Kommun ska

arbeta för att Mål 3, 12 och 16 ska uppfyllas samt vad partierna i dagsläget gör för målen. Ett

bra och lärorik samtal för både lyssnare och talare. På grund av coronapandemin live-sändes

även samtalet på Facebook.

● FN-dagen (2020-10-23 till 2020-10-24)

Firandet av FN-dagen och FN:s 75-års jubileum tjuvstartade under fredagen 23/10 på Umeå

universitets campus med att föreningen bjöd på fika, informerade om föreningen och höll i ett quiz

relaterat till FN. Under lördagen fortsatte firandet tillsammans med Fredsbaskrarna Västerbotten.

Dagen började vid Veteranernas minnessten med tal från ordföranden som både hyllade FNs

tidigare arbete och hur FN önskas arbeta i framtiden. Efter ceremonin fortsatte firandet med

tipspromenad om FN, grillning av hamburgare och visning av filmer.
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● Firande av internationella dagen för barnkonventionen

Detta var ett firande som skedde digitalt i form av ett quiz på instastory, ett inlägg om vad Svenska

FN-förbundet gör för flickor, ett inlägg med lägesrapport hur det är för världens barn och ett med

information om föreningen insamling till Projekt Skolmat som beskrivs nedan.

● Insamling till Projekt Skolmat (2020-11-20 till 2020-12-31)

Från internationella dagen för barnkonventionen arrangerade föreningen en insamling till Projekt

Skolmat. Denna pågick till årsskiftet. Föreningen fick in 420 kr vilket är hela 210 skolmåltider.

● Firande av advent

Firande av advent skedde digitalt i form av att föreningen publicerade inlägg på sociala medier

med information om de första fyra globala målen vid advent.

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

Mellan 7 december till 11 december arrangerade Umeå FN-förening en Human Rights Week i

samarbete med Amnesty International Umeå Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå

digitalt på grund av coronapandemin. Målet med veckan var att öka medvetenheten om mänskliga

rättigheter, uppmärksamma 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. Veckan startades med en föreläsning om människohandel och

sexuell exploatering. Under den internationella dagen för mänskliga rättigheter publicerade

föreningen ett inlägg om mänskliga rättigheter, ett quiz på instastory och arrangerade en

filmvisning med en diskussion. Filmvisning skedde på Zoom till Kvinna till Kvinnas film Six day,

en dokumentär som tar upp våld mot kvinnor, hederskultur och kampen mot jämställdhet.

Diskussionen var väldigt givande och tog upp viktiga aspekter. Det arrangerades även digitalt en

Write4Rights i slutet på veckan. Under veckan upplystes även föreningens insamling till Projekt

Skolmat som beskrevs ovan.
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