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Verksamhetsplan 2022
Preliminär verksamhetsplan för 2022. Observera att detta endast är ett förslag.

Fler och/eller andra förslag under året är givetvis välkomna och önskvärda.

Ökad fokus på marknadsföring
Under 2022 vill styrelsen öka synligheten och medvetenheten om föreningen genom att införskaffa
klistermärken med Umeå FN-förenings logga och en ny banderoll där beskrivning av sätt att hitta
föreningens sociala kanaler ska finnas. Då inköp av tygkassar med föreningens logga i utbyte mot att
bli medlem var populärt under 2021 och ökade medlemsantalet med 30 personer kommer en ny
omgång tygkassar beställas.

Kick-off för vårtermin
För att inleda det nya året kommer föreningen att anordna en aktivitet med fokus på att vårda
sina medlemmar, samt uppmuntra nya personer till att engagera sig i föreningens arbete och bli en
del av dess gemenskap.

Umeå universitets välkomstmässa, vårtermin
För att välkomna nya studenter kommer föreningen medverka på Umeå universitets
välkomstmässa. Beroende på läget med den rådande pandemin kommer föreningen antingen att
medverka på plats eller genom att skicka en informationsfilm.

Samiska nationaldagen
Firande och uppmärksammande av den samiska nationaldagen, troligtvis i samarbete med
Amnesty International Umeå Universitet och Amnesty Sápmi, genom ett evenemang för samers
utsatta situation och rättigheter i samband med den samiska nationaldagen 6 februari. Varpå
föreningarna kort kommer att berätta om sitt arbete för samers rättigheter, förhoppningsvis i
samarbete med samiska ungdomsorganisationen Sáminourra. Avslutningsvis tas åtgärder för att
informera, skapa debatt och arbeta för samers rättigheter fram.

Årsmöte
Årsmötet för verksamhetsåret 2022 och kommer ske den 21 februari. Plats för mötet är inte
bestämt än.

Women’s Week
Uppmärksamma den internationella kvinnodagen genom att genomföra en Women’s Week på
Umeå Universitet digitalt i samarbete med UpF Umeå och Amnesty Umeå Universitet. Syftet
med Women’s Week är att arrangera en ännu bättre och ännu mer framgångsrik Kvinnovecka än
tidigare år för att fortsätta 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
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och aktiviteter som kan nyansera och utforska kvinno- samt genusfrågor. Projektet möjliggör
även att väcka intresse för FN-förbundets Projekt Flicka och samla in pengar till detta.

Evenemang på temat hungersnöd
En föreläsning för att öka allmänhetens kunskap om hungersnöden runt om i världen. Föreningen
vill skapa ett samarbete med WFP. Övriga detaljer är inte fastställda än.

En krigsveteran berättar - föreläsning
Föreningen vill arrangera föreläsningen med krigsveteranen Erik Springer som skulle föreläsa
under Human rights week om hur mänskliga rättigheter upprätthålls under fredsinsatser.

Panelsamtal med kommunfullmäktige
Föreningen önskar samarbeta med UpF för ett evenemang där kommunfullmäktige genomför ett
panelsamtal där åskådare får chansen att ställa frågor kring politiska frågeställningar. Tanken
bakom detta är att FN:s värderingar ska lyftas, vilket är extra relevant 2022 eftersom det är ett
valår.

Arbete för ratificering av FN:s konvention för kärnvapenförbud
Ett projekt där föreningen ska arbeta för att Sverige ska ratificera FN:s konvention för
kärnvapenförbud genom att bland annat kontakta kommunpolitiker och på olika vis informera om
hur viktig kärnvapenfrågan är.

Evenemang för att uppmärksamma situationen för Sveriges minoriteter
För att uppmärksamma situationen för Sveriges minoriteter kommer ett evenemang arrangeras för
att sprida kunskap om hur de blir utsatta och vilka villkor de lever under.

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 för att informera om Umeå FN-förening till nya studenter
på Umeå universitet och värva nya medlemmar.

Håll Sverige rent
Under den kommande hösten ska föreningen plocka skräp runt universitet och närliggande
områden under “Håll Sverige rent dagen”.

Kick-off för hösttermin
För att “kicka” igång höstterminen ska föreningen hålla en aktivitet för att vårda medlemmar
och bjuda in fler medlemmar till att engagera sig i och få ta del av föreningens arbete och
gemenskap.
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Extrainsatt årsmöte
Då ledamöter tagit examen, börjat jobba och flyttat till ny ort/stad kommer troligtvis ett nytt
årsmöte krävas för en komplett fungerande styrelse.

Firande av FN-dagen
Som varje år kommer Umeå FN-föreningen fira FN-dagen. Detta år kommer FN-dagen firas i
samarbete med Fredsbaskrarna Västerbotten. Projektet kommer att stärka det lokala ägarskapet
för Agenda 2030, specifikt mål 16 - främja fredliga och inkluderande samhällen.

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 med diverse olika evenemang. Vi ämnar lyfta fram det faktum att alla
människor är födda fria och med samma rättigheter, samt att detta bör respekteras i alla världens
länder. Vi vill belysa relevansen av mänskliga rättigheter inom flera olika områden och hur viktigt
det är att värna om dem.

Vinteravslutning
Föreningen kommer arrangera en vinteravslutning för att utvärdera året som varit, förbereda inför
året som kommer och vårda den gemenskap som föreningen har. Vad som föreningen ska göra är
inte fastställt än.
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