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Verksamhetsberättelse 2009 

Uppsala FN-förening 
 

Styrelsen för Uppsala FN-förening avger här sin verksamhetsberättelse för 
tiden från föregående årsmöte den 26 februari 2009 till den 25 februari 2010. 
 
Verksamhetsberättelser från adjungerade Studentföreningen och Ungdomsföreningen på Katedralskolan 
ingår i UFNs verksamhetsberättelse. 
 
Årsmötet 2009 
Senaste årsmötet hölls den 26 februari 2009 på Katedralskolan.  
 
Medlemmar  
Antalet medlemmar uppgick tom 30 juni 2009 till 102 personer. 
 
Styrelsen 
Ordförande    Eva Haxton 
Kassör    Ingrid Pineiro 
Sekreterare    - 
Ledamöter    Barbro Elfström 
    Eric Knutsson 
    Maria Karlsson 
    Kerstin Kvist 
    Eva Iveroth  
Suppleanter    Robin Jonsson 
    Claes Olsson 
Revisorer    Gurly Mattsson 
    Nina Bergström 
Revisorsuppleant   - 
Valberedning   Christina Hansson 
    Elisabeth Östlund 
Adjungerade    Elin Eriksmark från  

Katedralskolans FN-förening 
- Rosendalsgymnasiet 

    - Uppsalastudenterna FN-förening 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har sammankallats till möten vid 10 tillfällen under 2009 fram till årsmötet 2010. Den 26 feb, 9 
mars, 14 april, 12 maj, 16 juni, 24 aug, 28 sep, 9 nov 2009, 11 jan samt 25 feb 2010.  
 
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, Maria Karlsson och Salam Kadilzada 
representerar UFN i Uppsala läns FN-distrikt. Eric Knutson och Kerstin Kvist representerade UFN på FN-
distriktets årsmöte. Eva Haxton har representerat föreningen vid Ban Ki-Moons föreläsning samt Dag 
Hammarskjöldfondens arrangemang om UN Ideas. Eric Knutsson är styrelseledamot i Svenska FN-
förbundet.   
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Nätverksuppbyggnad 
Samarbetet har skett dels genom Föreningsrådet och med andra organisationer i Uppsala som arbetar med 
freds- och demokratifrågor.  
 
Studentförening 
Under våren 2006 bildades Uppsalastudenternas FN-förening som är ansluten till UFN. Två medlemmar i 
Uppsalastudenternas FN-förening ingår i styrelsen.  
 
FN-rollspel 
UFN genom dess studentförening och UF (Utrikespolitiska föreningen i Uppsala) anordnade med 
ekonomisk hjälp av Uppsala kommun, Svenska FN-förbundet, UFN, Salléns Elektriska, Folkuniversitetet, 
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala, Lennart Dahlman Affärsutveckling AB samt EFG Investment Bank 
AB under våren ett tre dagar långt FN-rollspel i Universitetshuset i Uppsala. Från UFN deltog Maria 
Karlsson, Eva Iveroth och Elisabeth Östlund i arrangerandet och planeringen av FN-rollspelet. FN-rollspelet 
som även kallas UMUN (Uppsala Model United Nations) har blivit ett återkommande årligt evenemang och 
under våren 2009 var Maria Karlsson projektledare (Secretary General) för planeringen och arrangemanget. 
Många av deltagarna var medlemmar i SFN. 
 
Föreningsrådet 
Ingrid Pineiro och Kerstin Kvist representerade UFN vid Föreningsrådets årsmöte. 
 
Millenniemålsambassadörer 
Eva Iveroth som också är styrelsemedlem i UFN har under året varit utsedd till Millenniemålsambassadör av 
FN-förbundet. Hennes projekt var att informera ett visst antal personer samt att producera en film. Pga av 
tekniska problem i produktion blev det ingen film detta år. Nya UFN-medlemmar har blivit utsedda till 
Milleniemålsambassadör inför 2010.  
 
UFNs Hemsida 
FN-förbundet har förbättrat hemsidan under 2009. UFN aktiviteter har uppdaterats av Ingrid Pineiro. 
.  
Dag Hammarskjöldvandringar 
Under våren och hösten genomfördes ett fåtal lunchvandringar. Guidningarna utförs nu av Eva Haxton efter 
telefonbokning. 
 
Inför FNs generalförsamling 
Ingrid Pineiro och Kerstin Kvist deltog i Svenska FN-förbundets seminarium om uppföljning av 
Millenniemålen och Kerstin Kvist deltog i seminarium inför FNs generalsförsamling i Stockholm. 
 
Medlemsvärvningsprojekt 
UFN beviljades medel från Förbundet angående att medlemsvärvningsprojekt för att engagera och rekrytera 
nya medlemmar. Maria Karlsson har en lista på tidigare medlemmar som hon ringer upp och hälsar 
välkomna tillbaka till UFN. 
 
Året som gått 
UMUN. FN-rollspel 27/2 – 1/3. Studenter både svenska och utländska 50 deltog. Maria Karlsson var 
projektansvarig för UMUN. Scenariot var en Vattenkonflikt i Eufrat och Tigris. Hälften av studenterna satt i 
Säkerhetstrådet och hälften i MR-rådet. Scenariot blev verklighetstroget eftersom Säkerhetsrådet drog över i 
två timmar och ändå inte enades pga Kinas veto. Den öppna föreläsningen inom Freds-och konfliktforskning 
av Ashok Swain var välbesökt. Elever både från Katedral och Rosendal deltog i föreläsningen. UFN bidrog. 
Stor artikel i Uppsalatidningen med bild på bla UFNs fina roll-up som inköptes tack vare kulturaktivitetsstöd 
från NBV. 
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8 mars. Internationella kvinnodagen. Ingrid Pineiro och Kerstin Kvist samt Elin Eriksmark var med och 
lyssnade på Paneldebatt i Uppsala om kvinnliga nätverk, patriarkatet och klasskillnader. 
 
Gymnasieskolorna till UDs MR-råd 13 mars. Det var mycket lyckat tyckte samtliga inblandade. Hela 
UD-projektet var väl genomfört. Fyra personer från UD informerade om Sveriges roll i MR-rådet och 
kommissionen. 22 elever från Katedralskolan och Rosendalsgymnasiet, 2 lärare, Ingrid Pineiro och Kerstin 
Kvist deltog i resan. 
 
SFN-kongress. I Skövde 13-14 juni. UFNs ombud var Eva Haxton, och en observatör Barbro Elfström. 
Eric Knutsson blev invald till SFN:s förbundsstyrelse efter Uppsala FN-distrikts nominering. 
 
SFNs möte om Burkina Faso 16 september. Kerstin Kvist, Maria Karlsson, Gurly Mattsson med flera 
däribland Sven Hamrell deltog.  
 
UNg-helg med SFN 18-20 september i Nyköping 
Tre elever från Katedralskolan deltog och två från Rosendalsgymnasiet. Kursen var bra och gruppen 
träffades även efteråt den 1/10 på Café Storken. 
 
1 oktober Ban Ki-Moon 
Eva Haxton deltog i mottagningen på universitet för UFN och Ingrid Pineiro deltog för distriktet. Det var en 
fantastisk upplevelse att lyssna till generalsekreterarens tal i en fullsatt universitetsaula. 
 
23 oktober Stockholms konserthus 
Eric Knutsson deltog i SFNs aktivitet i Stockholm om FNs roll i Afghanistan. Han deltog även i aktiviteter 
på Centralen i Stockholm.   
 
24 oktober FN-dagen 
På FN-dagen 24 oktober hölls en samling vid Dag Hammarskjöldsstatyn i Slottsbacken där f d 
landshövdingen Ann-Cathrine Haglund läste upp en personligt hållen FN-appell. Denna aktivitet 
publicerades i Världshorisont nr 4 2009.  
Aktivitet den 23 oktober på Katedralskolan. FN-hörna. Film, material och UFN-folk i glasentrén mellan kl. 
10-14. 
 
5 november 
Informationsmöte på FN-skolan Bolandgymnasiet. Intresserad SH-lärare Josefin Hilton-Brown har kontaktat 
Ingrid Pineiro angående bildandet av en FN-förening på skolan. Ingrid Pineiro höll ett FN-tal och Kerstin 
Kvist ordnade informationsbord med FN-material. Bolandgymnasiet är certifierad FN-skola. 
 
12 november 
Ungdomsgruppen ordnade möte på Uppsala Slott i Fredsmuseum. Maria Karlsson och Eva Iveroth kallade. 
Inbjuden talare var ungdomssekreterare Sonay Jalili från förbundet och man diskuterade ungdomsaktiviteter; 
innehåll och format. 
 
19 november 
Ungdomskurs i föreningskunskap och sammanträdesteknik ordnades på Katedralskolan. Kursansvarig var 
Ingrid Pineiro.  
 
26 nov 
Bokbord i Gottsunda centrum tillsammans med IKK och Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala med 
anledning av Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Ingrid Pineiro och Gurly Mattsson 
arrangerade aktiviteten. 
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10 december 
Inför 60-årsminnet av undertecknandet av deklarationen av Mänskliga Rättigheter informerade UFN och 
NBV om MR i Stenhagens bibliotek samt på Ekonomikum i Uppsala. Roligt att kunna synas på flera ställen 
en sådan viktig dag. Allmänheten visade intresse kom fram och pratade och tog material. Skolföreningen 
hade informationsbord i entrén och affischer. Insamlingsbössa för Kunskap blir skolmat fanns också med. 
Katedralskolans MR- aktiviteter på skolan var lyckade och resulterade i ett flertal nya medlemmar i 
skolföreningen. 
 
Katedralskolans FN förening 
Arrangemang 24 oktober, 10 december, se ovan, samt kontakter med elever på Rosendalsgymnasiet och på 
Bolandgymnasiet. Skolans förening har en aktiv styrelse vars ordförande är adjungerad till UFNs styrelse. 
Gruppen växer och ny ordförande Amanda Parrow inför nästa år ersätter Elin Eriksmark som verkligen fått 
skolgruppen att växa. Fantastisk bild på FN-skolföreningen i årets Gymnasieskolkatalog. 
 
Rosendalsgymnasiets FN förening 
Bildandet av en sådan har skett under året och i skrivandes stund ser det lovande ut med ett flertal 
intresserade elever. Kontakter med skolans rektor har tagits. En ny kontaktlärare har rekryterats. Två aktiva 
elever finns som deltagit i UNgkurs och andra aktiviteter. 
 
Bolandgymnasiet. Denna skolförening ligger i startgroparna men det finns både intresserade kontaktlärare 
och elever. Gymnasiet är en certifierad FN-skola. 
 
Slutord 
Vi ser med stor tillförsikt fram emot ett nytt verksamhetsår. Uppsala 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 har gjort våra aktiviteter möjliga. 
En stor glädje har varit att vi under året har kunnat konstatera att vår medlemsrekrytering har gett resultat 
och att det i mångt och mycket handlar om ungdomar. Detta var målet när jag trädde till som ordförande för 
två år sedan 
 
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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