
Verksamhetsberättelse 2008 
Uppsala FN-förening 

 
Styrelsen för Uppsala FN-förening avger här sin verksamhetsberättelse för 
tiden från föregående årsmöte den 27 februari 2007 till den 26 februari 2008. 
 
Verksamhetsberättelser från adjungerade Studentföreningen och Ungdomsföreningen på 
Katedralskolan ingår i UFNs verksamhetsberättelse. 
 
Årsmötet 2008 
Senaste årsmötet hölls den 26 februari 2008 på Katedralskolan.  
 
Medlemmar  
Antalet medlemmar uppgick till 153 personer under år 2008. 
 
Styrelsen 
Ordförande    Eva Haxton 
Kassör    Ingrid Pineiro 
Sekreterare    Vakant 
Ledamöter    Barbro Elfström 
    Claes Olsson 
    Maria Karlsson 
    Kerstin Kvist 
Suppleanter    Eric Knutsson 
    Christina Hansson 
Revisorer    Gurly Mattsson 
    Nina Bergström 
Revisorsuppleant   Robin Jonsson 
Valberedning   Fia Wolters 
    Elisabeth Östlund 
Adjungerade    Charlotta Fröhammar/Elin Eriksmark,  

Katedralskolans FN-förening 
    Elisabeth Östlund, Uppsalastudenternas 
    FN-förening 
 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har sammankallats till möten vid 11 tillfällen under 2008 fram till årsmötet 2009. 
Den 27 febr 18 mars 21 april 20 maj 10 juni 25 aug 22 sept 22 okt 11 dec 2008, 12 jan samt 9 
feb 2009.  
 
Representation 
Uppsala FN-förening är medlemmar I Uppsala läns FN-distrikt, Uppsala Föreningsråd och 
Folkrörelsearkivet. Christina Hansson representerar vid Lärarförbundets och TCOs 
arrangemang. Ingrid Pineiro är ordförande i Uppsala läns FN-distrikt. Gurli Mattsson och 
Maria Karlsson representerar UFN i Uppsala läns FN-distrikt.  
 
Nätverksuppbyggnad 
Samarbetet har skett dels genom Föreningsrådet och med andra organisationer i Uppsala som 
arbetar med freds- och demokratifrågor.  
 



Bildandet av studentförening 
Under våren 2006 bildades Uppsalastudenternas FN-förening som är ansluten till UFN. De 
har egna stadgar och egen styrelse. Två medlemmar i Uppsalastudenternas FN-förening ingår 
i styrelsen.  
 
FN-rollspel 
UFN genom dess studentförening och UF (Utrikespolitiska föreningen) anordnade med 
ekonomisk hjälp av Uppsala kommun, Svenska FN-förbundet, Salléns Elektriska, 
Folkuniversitetet, Bax et Bellum och Parfymeri L under våren ett tre dagar långt FN-rollspel i 
Universitetshuset i Uppsala. Från UFN deltog Maria Karlsson i arrangerandet och planeringen 
av FN-rollspelet. Vid middagen för alla som deltog i FN-rollspelet deltog Eva Haxton för 
UFN och Ingrid Pineiro för FN-distriktet. FN-rollspelet som även kallas UMUN (Uppsala 
Model United Nations) har blivit ett återkommande årligt evenemang och under våren 2008 
utsågs Maria Karlsson till projektledare (Secretary General) för planeringen och 
arrangemanget av UMUN våren 2009. 
 
Folkrörelsearkivet 
Ingrid Pineiro och Elisabeth Östlund representerade UFN vid Folkrörelsearkivets årsmöte. 
 
Millenniemålsambassadörer 
Hanna Lundin som är medlem i UFN har under året varit utsedd till Millenniemåls-
ambassadör av FN-förbundet. Hanna Lundin berättade om uppdraget på årsmötet. Nya  
UFN-medlemmar har blivit utsedda till Milleniemålsambassadör inför 2009.    
 
UFNs Hemsida 
FN-förbundet har förbättrat hemsidan under 2008. UFN aktiviteter har uppdaterats av Ingrid 
Pineiro 
.  
Dag Hammarskjöldvandringar 
Under våren och hösten genomfördes ett fåtal lunchvandringar. Guidningarna utförs nu efter 
telefonbokning. 
 
Inför FNs generalförsamling 
Kerstin Kvist deltog i Förbundets seminarium inför FNs generalsförsamling i Stockholm. 
 
Medlemsvärvningsprojekt 
UFN beviljades medel från Förbundet angående att medlemsvärvningsprojekt för att engagera 
och rekrytera nya medlemmar. En del av detta var en Milleniemålsshow på Katedralskolan 
den 24 oktober en annan del arbetet med MR-frågor där framför allt ÅK2 varit inblandade. 
Studieresor för eleverna under våren 2009 planeras också till UDs MR-råd. 
 
24 oktober FN-dagen 
På FN-dagen 24 oktober hölls stor Milleniemålsshow i Katedralskolan aula. 
Syftet var att väcka intresse för FN-frågor hos unga och inspirera dem att engagera sig i frågor 
om FN och internationell solidaritet och ett unikt sätt få information om de åtta 
Millenniemålen som ska hjälpa FN:s nationer att halvera världens fattigdom. Konstnären 
Emilié Karlberg hade designat 8 plagg inspirerade av de 8 Millenniemålen samt koreograferat 
föreställningen, med hjälp av medverkande dansare och modeller. Alla medverkande arbetade 
ideellt. Intäkterna gick oavkortat till kampanjen ”Skolmat blir kunskap”. Det var två 
elevföreställningar en föreställning för allmänheten. 
Projektet var en del av SFNs projektsatsning, Millenniemålsambassadörerna. 
Milleniemålsambassadör Hanna Lundin, projektledare för The 8th, delog i projektet. 
Millenieshowen omnämndes både i UNT och i Världshorisont. 



 
29 nov 
Några medlemmar deltog i den riksomfattande manifestationen på Forumtorget under 
parollen Kvinnofrid. 
 
6 – 7 december 
FN-förbundet inbjöd UFN, Katrineholms FN-förening och Stockholms FN-förening till 
Vitalisering – Inspiration – Dialog i Uppsala. Åtta medlemmar i UFN deltog kursen. Totalt 
deltog 59 personer i konferensen. 
 
10 december 
Inför 60-årsminnet av undertecknandet av deklarationen av Mänskliga Rättigheter 
informerade UFN och NBV om MR i Svavagallerian i Uppsala. Det var ett bra läge och 
allmänheten visade intresse kom fram och pratade och tog material. Skolföreningen hade 
informationsbord i entrén och affischer. Man hade också en protestlista mot politiska fångar i 
Eritrea för yttrandefrihet. Insamlingsbössa för Kunskap blir skolmat fanns också med. 
Katedralskolans MR- aktiviteter på skolan var lyckade. Under hösten har en hel vecka avsatts 
för MR-aktiviteter i ÅK2. 
 
Katedralskolans FN förening 
Arrangemang 24 oktober, 10 december, se ovan, samt kontakter med elever på 
Rosendalskolan inför start av FN-förening där. Skolans förening har en aktiv styrelse vars 
ordförande är adjungerad till UFNs styrelse. 
 
Rosendalskolans FN förening 
Förberedelser för att bilda en sådan har skett under året och i skrivandes stund ser det lovande 
ut med ett flertal intresserade elever. En ny kontaktlärare har rekryterats.  
 
Slutord 
Vi ser med stor tillförsikt fram emot ett nytt verksamhetsår. FN-förening vill rikta ett stort 
tack för gott samarbete till NBV, Lärarförbundet, Uppsala läns FN-distrikt och Svenska FN-
förbundet, vilkas ekonomiska bistånd och övriga bidrag gjort våra aktiviteter möjliga. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till våra medlemmar för stöd och intresse under året som har 
gått. 
 

Styrelsen 
Eva Haxton 
Ordförande 
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