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Styrelsen för Uppsala FN-förening (UFN) avger här med sin verksamhetsberättelse för tiden 
25 februari 2010 till 21 februari 2011.  
 
UFN är ett lokalt organ av Svenska FN-förbundet och verksamheten är partipolitiskt och 
religiöst obunden. Vårt mål är att verka för ett starkare FN. Vi ska även verka för fred och 
rättvisa i hela välden i enlighet med FN-stadgans mål och principer. Detta ska vi göra genom 
informationsspridning, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete. 
Allt arbete i vår förening bygger på frivilliga lokala krafter. Vi tänker globalt men handlar 
nära och lokalt. 

Medlemmar 
Medlemmar i UFN är enskilda personer och lokala organisationer. Den 1 februari 2011 hade 
föreningen totalt 147 medlemmar varav 64 ungdomar.  

Styrelsen, valberedningen och revisorer 
Ordförande    Maria Karlsson 
Vice ordförande   Eva Haxton 
Kassör    Johanna With 
Sekreterare    Roterande mellan ledamöterna 
Ledamöter    Eva Iveroth (ungdomsansvarig) 

Eric Knutsson 
    Kerstin Kvist 
    Ingrid Pineiro 
Suppleant    Claes Olsson 
Adjungerade    Sara Hijazi från 

Katedralskolans FN-förening 
Per Ekman från UFN:s ungdomssektion 
Ordförande samt vice ordförande från 
UFN:s ungdomssektion 

Revisorer    Christina Hansson 
    Ylva Svensson 
Revisorsuppleant   - 
Valberedning   Linnéa Arnevall 
    Frida Wärvik 

Styrelsemöten 
Årsmöte hölls den 25/2 2010 på Dag Hammarskjöld Fonden. Årsmötestalare var Marjolijn 
Snippe som höll en mycket uppskattad föreläsning under rubriken “Erskine Childers - for a 
Democratic United Nations and the Rule of Law”. Därefter har det under verksamhetsåret 
hållits åtta styrelsemöten; 8/4, 17/5, 7/6, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 samt 1/2 2011. Mötet den 7/6 
avslutades med knytkalas hemma hos ordförande och mötet 6/12 avslutades med ett 
restaurangbesök dit även valberedning och revisorer var inbjudna. Uppslutningen på mötena 
har genomgående varit mycket god. 

Verksamhet 

Medlemsvärning 
Medlemsrekryteringen har löpt som en röd tråd genom hela UFN:s verksamhet under det 
gånga året. Ungdomssektionen har stått runt om på campus och lockat studenter till att teckna 
medlemskap. Styrelsen har ringt så kallade passiva medlemmar, personer som varit 



 

medlemmar tidigare men av någon anledning inte betalat medlemsavgift för 2010, och försökt 
värva tillbaks dem. Vid alla evenemang har medlemsvärvningsmaterial delats ut.  

Bildande av ungdomssektion 
25/2 2010 fattade UFN:s årsmöte beslut om att bilda en ungdomssektion inom UFN. Detta 
datum är därför ”födelsedagen” för UFN:s ungdomssektion. Den 24/3 hölls en fest i 
Fredsmuseets lokaler på Uppsala Slott för att fira detta. Fredsmuseets lokaler har under året 
fått nyttjas till sektionens möte m.m. vilket vi är mycket tacksamma för.  
 
Ungdomssektionen leds av dess ordförande och vice ordförande. Inval sker till vice 
ordförandeposten och efter ett halvår tar hon eller han över som ordförande samtidigt som en 
ny vice ordförande väljs in. Ungdomssektionen hoppas med denna metod för inval att 
kontinuiteten i verksamheten ska bibehållas på ett bra och smidigt sätt. På detta vis går vice 
ordförande parallellt med ordförande under en termin och lär sig arbetet och tar successivt 
över arbetsuppgifter från ordförande. Ordförande och vice ordförande under 2010 har Eva 
Iveroth, Frida Wärvik och Daniel Sandberg varit. 
 
Verksamheten är uppbyggd kring arbetsgrupper med olika teman beroende på medlemmarnas 
intressen. Under 2010 har det funnits arbetsgrupper som jobbat med FN-förbundets 
insamlingskampanjer, marknadsföring, medlemsrekrytering och kunskapsspridnings- och 
opinionsbildningsgrupp.  
 
Ungdomssektionen har spridit information om sin verksamhet dels via mail till UFN:s unga 
medlemmar, via hemsidan, via Facebook och genom evenemang runt om på campus. 

Skolföreningar 
Katedralskolans FN-förening har under året varit med och arrangerat Life-Link. Invigning 
hölls i aulan den 5/5. Samarbetet med Life-Link och Hans Levander kommer fortsätta under 
2011. 
 
För att uppmärksamma FN-dagen hade Katedrakskolans FN-förening den 23/10 ordnat med 
frukost, fika och film. Evenemanget blev mycket lyckat och skapade mysig stämning på 
skolan. Allt överskott gick till Skolmat blir kunskap. 
 
För att lära sig mer om FN har elever från Katedralskolan deltagit i en A-kurs i Stockholm. 
UFN:s styrelse glädjer sig åt Katedralskolans engagemang och hoppas på ett lika händelserikt 
år 2011. 
 
Rosendalsgymnasiets FN-förening har tyvärr inte haft någon verksamhet under året. 
 
FN-skolan Bolandsgymnasiet har en FN-elevförening. FN-skolorna har tät kontakt med 
Förbundet.  

Dag Hammarskjöldsåret 2011 
I UFN:s styrelsen har Eva Haxton varit ansvarig för planerandet av högtidlighållandet av Dag 
Hammarskjölds bortgång. Den 18/9 2011 är det 50 år sedan Hammarskjöld tragiskt avled. 
UFN samarbetar i denna fråga med Fredsmuseum. En viktig del under 2011 blir UFN:s Dag 
Hammarskjöldvandringar och nytryck av informationsbroschyr. Vi lär ha anledning att 
återkomma till detta.  

 



 

FN-rollspel 
För fjärde året i rad arrangerades den 12-14/3 Uppsala Model United Nations (UMUN). Detta 
år hölls FN-rollspelet i Ekonomikums lokaler i centrala Uppsala och lockade ca 40 studenter. 
Deltagarna var såväl från Sverige som från övriga världen. Vi vill rikta ett stort tack till alla 
som planerat och deltagit i UMUN och till Svenska FN-förbundet som bidrog ekonomiskt 
genom beviljande av Ungtprojektbidrag. Vi kan stolt meddela att UMUN även kommer 
genomföras under 2011. 
 
4/5 arrangerade Rosendalsgymnasiets ett klimatrollspel. Läraren Annika Ehn Magnusson, 
som UFN haft kontakt med, har meddelat att de haft stor nytta av materialet som finns på 
Förbundets hemsida. Ca 150 elever deltog, varav ca 30 agerade journalister. Rollspelet pågick 
hela dagen och var mycket verklighetstroget och man lyckades till slut enas kring en 
resolution. Skolan planerar att genomföra ett nytt rollspel år 2011. 

FN-dagen 
23/10, dagen innan FN-dagen, stod ungdomssektionen på Forumtorget i Uppsala och samlade 
in pengar till förmån för Röj-en-mina. Budskapet var tydligt, för 10 kr röjer du 1 m2. UFN 
samlade under ett par timmar in 2479 kr. Förutom att dela ut information om Röj-en-mina så 
delade man även ut medlemsvärvningsmaterial. Evenemanget uppmärksammades i Världs-
horisont med text och bild. 

MR-dagen 
Under dagen för mänskliga rättigheter (MR-dagen) 10/12 stod UFN och förening Human 
rights and equality i Svava-gallerian i Uppsala och serverade alkoholfri glögg och 
pepparkakor samtidigt som man delade ut medlemsvärvningsmaterial, informerade om 
föreningen och MR-dagen.  

Föreläsningar, workshops och studiebesök 
12/5 höll Jens Petersson från Svenska FN-förbundet en välbesökt föreläsning under rubriken 
“Från Hiroshima till Obama – om kärnvapnens förflutna och framtid”.  
 
2/10 föreläste Jonas Nyström, kampanjansvarig på Förbundet, om Förbundets kampanjer; 
Skolmat, Röj-en-mina och osjälvisk status på Facebook. 
 
28/10 hölls en inspirerande workshop med Sofia Jagbrant, ungdomssekreterare på Förbundet, 
om projektledning och ledarskap. 
 
15/11 gjorde ungdomssektionen ett mycket uppskattat studiebesök på Förbundet. 10 studenter 
deltog. Ungdomssekreterare Sofia Jagbrant visade runt, Berith Granath berättade om 
millenniemålen och Linda Åkerström pratade om fred och nedrustning.  
 
Med anledning av att FN utsett år 2010 till internationella året för biologisk mångfald var 
Oloph Demker, informatör på centrum för biologisk mångfald, 14/12 inbjuden att föreläsa om 
biologisk mångfald från grunden. 

Uppsala som Fredsstad 
Vid Föreningsrådets årsmöte klubbades en motion igenom som hade till syfte att 
Föreningsrådet skulle verka för att Uppsala skulle bli en Fredsstad. Att samordna alla 
fredsorganisationer i Uppsala har visat sig vara mycket svårt. Från UFN:s håll har Ingrid 
Pineiro och Eric Knutsson drivit denna fråga. 

 



 

Hemsidan 
Hemsidan www.fn.se/uppsala har kontinuerlig under året uppdaterats av Maria Karlsson. 
Möjligheten för potentiella medlemmar att kontakta ordförande och ungdomssektionen via det 
mailformulär som hemsidan erbjuder har utnyttjats effektivt. Förutom alla evenemang som 
UFN ordnat läggs även protokollen från styrelsemötena ut på hemsidan. 

Media 
19/8 uppmärksammades UFN i media genom en artikel i Uppsala Nya Tidning om ideellt 
engagemang i ickepolitiska föreningar.  
 
UFN har även fått två debattartiklar publicerade under året. 25/10 publicerades en 
debattartikel om mänskliga rättigheter på Uppsala Tidningen hemsida och 5/11 publicerades 
en artikel om millenniemålen i Uppsala Demokraten (ETC). 

Erskine Childers 
Eva Haxton har författat en text, ”Female participation i the UN”, med utgångspunkt i en text 
av Erskine Childers. Texten kommer ingå i en antologi som ges ut under 2011 med titeln 
”Erskine B. Childers: For a democratic United Nations and the Rule of Law”. Redaktör är 
Marjolijn Snippe och utgivare är Action for UN Renewal och Dag Hammarskjöld Fonden. 
Tack var UFN:s årsmöte där Marjolijn Snippe var inbjuden talare blev detta projekt verklighet 
genom att Dag Hammarskjöld Fonden gick med som utgivare. 

2 Change Life 
21/1 2011 arrangerades en välgörenhetsgala på Grand i Uppsala. På scen stod fyra lokala 
band. Therese Eriksson o Lisa Stenström från FN-skolan Bolandsgymnasiet har planerat hela 
arrangemanget. Överskottet på drygt 14000 kr gick till Skolmat blir kunskap. UFN fanns på 
plats med info- och medlemsvärvningsmaterial. 

Årets FN-vän och FN-supporter 
UFN har skickat in nomineringar till Årets FN-vän och FN-supporter. Tyvärr vann inte vår 
kandidat detta år.  

Millennieuppropet 
UFN har aktivt samlat i underskrifter till millennieuppropet och skickat ifyllda listor till 
förbundet.  

Representation 

Föreningar och nätverk 
Uppsala FN-förening är medlemmar i Uppsala läns FN-distrikt, Uppsala Föreningsråd, 
föreningen Fredsmuseum på Uppsala Slott och Folkrörelsearkivet. Under året har UFN även 
samarbetat med den nystartade föreningen Human rights and equality.  
 
Vid Föreningsrådets årsmöte 2010 närvarade Eric Knutsson och Ingrid Pineiro. I 
Föreningsrådet har man tankar kring att samordna samtliga fredsorganisationers verksamheter 
och därigenom arbeta för att Uppsala blir en Fredsstad. 

Uppsala läns FN-distrikt 
Ingrid Pineiro är ordförande och Salam Kadilzada är vice ordförande i Uppsala läns FN-
distrikt. Representanter från UFN i Uppsala läns FN-distrikt är även Eva Iveroth och Eric 
Knutsson. På Uppsala läns FN-distriktsårsmöte representerades UFN av Helena Cullemo. 

 



 

Svenska FN-förbundet 
Eric Knutsson är styrelseledamot i Svenska FN-förbundets förbundsstyrelse. 

Övrig representation 
Maria Karlsson representerade UFN den 13/9 vid panelsamtal under rubriken ”Mänskliga 
rättigheter en valfråga”. Arrangörer var Amnesty och Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. 
 
Maria Karlsson för UFN och Frida Wärvik för ungdomssektionen deltog i förbundet B-kurs 
med tema FN:s utvecklingsarbete och millenniemålen den 13/11 i Stockholm. 
 
Eric Knutsson och Kerstin Kvist representerade UFN vid Globaltorget den 15/11 i Uppsala 
domkyrka. Medlemsvärvningsmaterial och information om föreningens verksamhet delades ut 
och namnunderskrifter till förbundets millenniemålsupprop samlades in. 
 
Maria Karlsson och Eva Haxton representerade 22/11 UFN vid mottagningen av och 
föreläsningen med Ann-Marie Orler, United Nations Police Adviser in the Department of 
Peacekeeping Operations. Orler talade under rubriken “Police on a peacekeeping operation”. 

 
Den 23/11 representerade Eva Haxton UFN på Diplomatprofil eventet på Dag Hammarskjöld 
Fonden. Birgitta Karlström Dolph berättade medryckande om sitt liv på UD och sina uppdrag 
framför allt i Sydafrika. 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är stabil. UFN har under året sökt projektmedel och ungtprojektbidrag 
från Förbundet för enskilda evenemang. Eventuella överskott returneras till Förbundet och 
UFN har i och med detta ett i stort oförändrat saldo jämfört med föregående år.  

Slutord 
Vi vill slutligen framföra ett varmt tack till Svenska FN-förbundet och Uppsala läns FN-
distrikt för ert varma stöd under det gångna året. Utan det ekonomiska stödet från Förbundet 
skulle vår verksamhet inte vara det den är. UFN vill även tacka Föreningen Fredsmuseum på 
Uppsala Slott som tillhandahåller sina lokaler för ungdomssektionens möten och våra 
föreläsningar. 
 
UFN vill även rikts ett stort tack till våra medlemmar och hoppas att ni ska fortsätta engagera 
er även i framtiden. 
 
 
Uppsala FN-förenings styrelse 2010 
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Ingrid Pineiro 
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