
 

Umeå FN-förening  

Protokoll öppet medlemsmöte  

Plats: Zoom 

Datum och tid: Tisdag 7/9 kl.18.00  

 

1. Mötet öppnas  

Föreningsordförande Felicia Sandin öppnade mötet  

2. Godkännande av dagordning  

Felicia ber om att lägga till en punkt – håll sverige rent.  

Dagordningen godkändes av mötet 

3. Val av mötesfunktioner  

3.1. Mötesordförande: Felicia Sandin 

3.2. Mötessekreterare: Erica Persson  

3.3. Mötesjusterare: Amanda Johansson  

4. Förra mötesprotokollet  

Ordförande Felicia gick igenom medlemsmötesprotokollet från den 19e april utan några 

noteringar 

5. Projektbidrag 

5.1 Fred och säkerhet (8000 kronor) 

Felicia informerar mötet om att föreningen har 8000 kronor för att arrangera ett 

evenemang på temat fred och säkerhet. Ett par föreläsningar som föreningen har anordnat 

under året har varit på temat fred och säkerhet, men då dessa arrangerats digitalt och i stort 

sett varit kostnadsfria har pengarna inte behövts. Felicia ber medlemmar och potentiella 

medlemmar om tips på vad vi skulle kunna göra, men styrelsen uttrycker även att det varit 

svårt att hitta föreläsare med den budget vi har då pengarna ”endast” räcker till resa och 

eventuellt boende.  

5.2 FN-dagen 

FN-dagen infaller den 24e oktober och firas tillsammans med Fredsbaskrarna 

Västerbotten. Dagen inleds med tal och minnesceremoni vid veteranernas minnessten. Vi 

kommer därefter att lyssna till en föreläsning med Jonas Alberot från Folke 

Bernadotteakademin. Fredsbaskrarnas Erik Springer kommer eventuellt att föreläsa också. 



 

Föreningen kommer senare att informera medlemmar och allmänheten 

om exakt vilka som är inbjudna till firandet.  

5.3 Human Rights Week 

Human Rights Week äger alltid rum kring den 10e december. Vi har 

dock lagt planeringen av denna vecka på is för att kunna fokusera på de projekt som ska 

genomföras i september och oktober.  

6. Kick-off 

En kick-off för föreningsaktiva, nya och gamla medlemmar och personer som är 

intresserade av föreningen kommer preliminärt att äga rum den 3e oktober. Planen är att 

spela Molinders stadsspel. Vi kommer snart att publicera en anmälan.  

 

7. Extrainsatt årsmöte 

Ett extrainsatt årsmöte är planerat den 11e oktober kl. 18.00. Alla som är intresserade av 

att söka en plats styrelsen och bidra till en bättre värld är välkomna. Till styrelsen söker vi 

framför allt en ungdomsansvarig, men även ledamöter och valberedning. Felicia 

informerar om de olika rollerna som en ledamot kan ta sig an – sekreterare, ansvarig för 

intern kommunikation, medlemsrekryteringsansvarig, materialansvarig eller andra. Vi har 

ännu inte bestämt om mötet kan ske på plats eller måste genomföras digitalt.  

  

8. Panelsamtal med Alice och Jens om fred och SDGs (15 september) 

Den 15e september kl 18.00 kommer föreningen att anordna en debatt mellan Alice 

Wadström och Jens Peterson om hur de globala målen lägger en grund för fred och 

säkerhet. All planering är färdig och allt som återstår är det sista marknadsföringsarbetet.  

 

9. TEMA Afghanistan  

För att belysa situationen i Afghanistan skulle styrelsen vilja anordna ett evenemang på 

tema Afghanistan. Felicia informerar mötet om att föreningen gått ihop med Amnesty och 

UpF för att marknadsföra ett panelsamtal som Amnesty redan har planerat. I panelsamtalet 

kommer en representant från Svenska Afghanistankommittén, en freds- och 

konfliktprofessor samt en representant från Svenska Freds att delta. Panelsamtalet äger 

rum den 14e oktober kl 17.00. Inför panelsamtalet kommer det att vara möjligt att skriva 

frågor till panelen på sociala medier.  



 

Föreningen skulle dock vilja arrangera ett eget evenemang på tema 

Afghanistan också – gärna med någon som arbetat på plats. Felicia har 

en kontakt som invandrat från Afghanistan till Sverige, och Emelies 

kontakt som arbetat på ambassaden i Afghanistan verkar positiv till att 

föreläsa. Kanske kan vi använda pengarna för fred och säkerhetsevenemanget för detta 

evenemang? Vi avvaktar dock med att anordna detta då föreningen redan har många 

evenemang på gång under den närmaste tiden.  

 

10.  Håll Sverige Rent  

Den 18e september kommer föreningen att träffas för att delta i Håll Sverige Rent. Vi 

kommer att mötas utanför Lindellhallen kl 12.00 för att plocka skräp på campus. Detta är 

en chans för både nya och gamla medlemmar att hänga med andra föreningsaktiva, 

samtidigt som man gör något gott för planeten.  

 

11. Framtida evenemang som ligger på is  

11.1. Panelsamtal med kommunfullmäktige 

11.2. Kränkning av mänskliga rättigheter i Syrien  

11.3. Evenemang om svenska minoriteter  

11.4. Föreläsningar med Fredsbaskrarna Västerbotten 

11.5. Nya idéer  

12. Nästa möte 

Extrainsatt årsmöte den 11e oktober kl 18.00.  

 

13. Övrigt 

Inga övriga ärenden 

 

14. Mötet avslutas  

Föreningsordförande Felicia Sandin avslutade mötet.  

 

Mötesjusterare: Amanda Johansson  

 


