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Styrelsen för Uppsala FN-förening (UFN) avger här med sin verksamhetsberättelse för tiden 
22 februari 2011 till 28 februari 2012. 
 
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. Medlemsantalet har under 
2011 stigit från 147 (1/2 2011) till 155 (6/2 2012). Antalet unga medlemmar (enligt Svenska 
FN-förbundets definition de som är 26 år eller yngre) har under samma tidsperiod legat kvar 
på 64. 

Styrelsen, valberedningen och revisorer 
Ordförande    Maria Karlsson 
Vice ordförande   Eva Haxton 
Kassör    Linda Sandberg 
Sekreterare    Roterande mellan ledamöterna 
Ledamöter    Helena Cullemo (ungdomsansvarig) 

Per Ekman 
Eric Knutsson 
Kerstin Kvist 
Ingrid Pineiro 

Suppleant    Claes Olsson 
Adjungerade  Ordförande samt vice ordförande från 

UFN:s ungdomssektion 
 Representanter från Katedralskolans 

FN-förening 
Revisorer    Christina Hansson (sammankallande) 
    Ylva Svensson 
Valberedning   Linnéa Arnevall (sammankallande) 
    Frida Wärvik 

Årsmöte och styrelsemöten  
Årsmöte hölls den 22/2 2011 i Föreningsrådets Föreningsgård. Årsmötestalare var Katja 
Blomerus och Gunilla Nygård från Uppsala Kommun som höll en mycket uppskattad 
föreläsning under rubriken “Romsk kultur - Romano Zor”. Därefter har det under 
verksamhetsåret hållits nio styrelsemöten; 9/3, 12/4, 11/5, 31/5, 25/8, 21/9, 20/10, 1/12 samt 
1/2 2012. Mötet den 31/5 avslutades med knytkalas hemma hos ordförande och mötet 1/12 
avslutades med ett restaurangbesök dit även valberedning och revisorer var inbjudna. 
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Verksamhet 

Medlemsvärning 
Medlemsrekryteringen har löpt som en röd tråd genom hela UFN:s verksamhet under det 
gångna året. Vid alla evenemang har medlemsvärvningsmaterial delats ut och målet har varit 
att öka medlemsantalet till 200. Projektmedel beviljades från Förbundet och rapport redovisas 
separat efter avslutat projekt. 

Ungdomssektionen  
25/2 2010 fattade UFN:s årsmöte beslut om att bilda en 
ungdomssektion inom UFN. Ungdomssektionens 
ettårsdag firads med fika i Fredsmuseets lokaler. 
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 har under 
2011 varit Daniel Sandberg, Helena Cullemo och Anneli 
Synnerdahl. Ungdomssektionen har löpande haft möten 
under det gångna året. 
 
Verksamheten är uppbyggd kring arbetsgrupper med 
olika teman beroende på medlemmarnas intressen. 
Under 2011 har det funnits arbetsgrupper som jobbat 
med FN-förbundets insamlingskampanjer, marknads-
föring, medlemsrekrytering och kunskapsspridning. 
 
Ungdomssektionen har spridit information om sin verksamhet dels via mail till UFN:s unga 
medlemmar, via hemsidan, via Facebook och genom evenemang runt om i Uppsala. 
 
19/4 anordnades en diskussionskväll om jämställdhet & UN Women, bland annat med frågor 
kring vad jämställdhet egentligen är och huruvida det är bra att det finns en särskild enhet 
inom FN som arbetar med jämställdhet.  
 
7/5 åkte Daniel Sandberg, Helena Cullemo och Maria Karlsson till Förbundet för att träffa 
ungdomssekreteraren och ungdomar från finländsk FN-förbundet. 
 
13/5 sålde sektionen pizzabitar på Kalmar nation till förmån för Skolmat blir kunskap. Med 
anledning av att det var Världslivsmedelsdagen 16/10 sålde ungdomssektionen den 14/10 
återigen pizzor men denna gång på Värmlandsnation. Överskottet på drygt 2000 kr gick till 
Förbundets kampanj Skolmat blir kunskap. Evenemangen har varit mycket uppskattade och 
kommer genomföras igen. 
 
16/11 var Hanna Wetterstrand, biståndshandläggare på Vi-skogen inbjuden med anledning av 
att FN utsett 2011 till internationella året för skogar. Wetterstrand höll en mycket uppskattad 
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föreläsning under rubriken ”Hur Vi-skogen underlättar för människor att leva med 
klimatförändringar”. 

Skolföreningar 
Katedralskolans FN-förening blommade upp igen under 2011. En styrelse har valts och Maria 
Karlsson har varit på Katedral och träffat Melanie Stavenow och Sofia Maier, initiativtagarna 
till nystarten.  
 
FN-skolan Bolandsgymnasiet har en något slumrande FN-elevförening. FN-skolorna har tät 
kontakt med Förbundet. Elever från skolan har varit aktiva med att söka UNgtprojektbidrag 
från Förbundet i samband med att de gjort 
sina projektarbeten i årskurs tre. Samtliga 
projektansökningar har gällt event på Grand, 
Uppsalas kulturhus för alla. 

FN-dagen 
Ungdomssektionen stod på Forumtorget och 
värva medlemmar, informerade om UFN och 
samlade in pengar till Röj-en-mina. 
Budskapet var tydligt, för 10 kr röjer du 1 
kvadratmeter. Evenemanget uppmärk-
sammades i Världshorisont med text och 
bild. 

MR-dagen 
Ungdomssektionen stod i S:t Persgallerian i Uppsala och serverade glögg och pepparkakor 
samtidigt som man delade ut medlemsvärvningsmaterial, informerade om föreningen och 
MR-dagen. Man lanserade även en insamling till UNICEF:s arbete mot kvinnlig köns-
stympning. Tanken är att insamlingen ska pågå fram till och med Internationella kvinnodagen 
8/3 2012. Under perioden 10/12-8/3 kommer kvinnlig könsstympning uppmärksammas och 
insamling av pengar kommer ske genom sms. Insamlingen pågår via UNICEF:s hemsida 
unicef.se/egna-insamlingar/fn. 

FN-rollspel 
För femte året i rad arrangerades den 10-13/3 Uppsala Model United Nations (UMUN). Detta 
år under temat ”The right to Food – Land grab or Development?”. Inledningsföreläsningen 
hölls av Johan Schaar, chef för Sidas avdelning för miljö, klimat och samhällsbyggnad, som 
talade under rubriken ”The Food Security Challange: who controls the land?”. FN-rollspelet 
hölls i Ekonomikums lokaler i centrala Uppsala och lockade ca 40 studenter. Deltagarna var 
såväl från Sverige som från övriga världen. Maria Karlsson var på plats under de inledande 
förhandlingarna och höll ett inspirationstal för delegaterna. 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. Då det inte rekryterats någon projektledare för 
UMUN 2012 är FN-rollspelets framtid oviss. 
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Rosendalsgymnasiet har under året arrangerat två klimatrollspel 10/5 och 15/11. Rollspelen 
har varit mycket lyckade och verklighetstrogna. Annika Ehn Magnusson, lärare på Rosendal, 
passade även på att göra reklam för UFN när skolan hade öppet hus. 
 
Uppsalas FN-förening genomförde i samarbete med Fredsmuseum den 15/3 ett större FN-
rollspel som simulerade ett toppmöte kring klimat. Nästan 300 gymnasieelever deltog från 7 
olika gymnasieskolor i Uppsala. I anslutning till Klimatmöte2011 genomfördes en mässa om 
hållbar utveckling. 

Insamlingar till Förbundets kampanjer 
1/4 närvarade ungdomssektionen under en välgörenhetskonsert på Grand och informerade om 
Röj-en-mina samt värvade medlemmar. Konserten anordnades av Louise Viklund, Daniel 
Nordin, Frida Eldh, elever från Fyrisskolan Uppsala. 
 
12/5 samlade Eriksbergsskolan in över 40 000 kr (!) till Skolmat blir kunskap och Jonas 
Nyström från Förbundet höll en inspirationsföreläsning på skolan. 
 
10/2 anordnade Ida Karlsson, Anna Ekmark och Karin Alriksson från FN-skolan 
Bolandskolan i Uppsala en insamling till FN-förbundets kampanj Flicka. Maria Karlsson har 
stöttat tjejerna under arbetes gång. På plats fanns ungdomssektionen och värvade medlemmar 
och informerade om Flicka-kampanjen. 

Engagemangsmässa 
5/10 anordnade Diakonias Aktivistgrupp, Röda 
Korsets Ungdomsförbund och Amnesty i Uppsala en 
Engagemangsmässa för studenter och andra personer 
som är intresserade av frivilligarbete. Tanken var att 
ha en mässa där större och mindre organisationer, 
som vill förbättra världen på något sätt och behöver 
volontärer för sin verksamhet, ska kunna visa upp 
sig. Fokus för mässan var att få människor att 
engagera sig. Från UFN närvarande Helena Cullemo, 
Anneli Synnerdahl, Maria Karlsson, Per Ekman och 
Eric Knutsson. 

Uppsala som Fredsstad 
Vid Föreningsrådets årsmöte 2010 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. 29/4 närvarade Maria Karlsson 
vid möte angående Uppsala som Fredsstad. Arbetet fortlöper under 2012. 

Dag Hammarskjöldsåret 2011 
Den 18/9 2011 var det 50 år sedan Hammarskjöld tragiskt avled. UFN har i 
uppmärksammandet av Dags bortgång samarbetat med Pia Sörgås Staflin Uppsala kommun 
och Jesper Magnusson Fredens Hus. 
 
Den 9/12 lanserades appen Fredsspår i Uppsala. Med hjälp av appen kan användaren göra en 
guidad vandring med telefonen i handen mellan de platser som har anknytning till freds- och 
konfliktarbete i Uppsala. Vid varje anhalt, som finns utmärkt på en karta, presenteras en 
person eller verksamhet. Hemsidan innehåller mycket information och anhalten 
Uppsalaföreningar för fred innehåller ett videoklipp där Maria Karlsson berättar varför man 



 

7 
 

bör engagera sig ideellt. Vid Dag Hammarskjölds grav finns informationsmaterial framtaget 
av UFN. http://kulturellaspar.se/fred/uppsalaforeningar-for-fred 
 
En revidering och uppdatering av informationsbroschyren ”Dag Hammarskjöld - en vandring 
i hans spår” har gjorts. Materialet togs ursprungligen fram i samband med jubileet 2005. 
 
Teaterföreställningen Dag Hammarskjölds sista resa av Orionteatern sattes upp flera gånger 
under året, både på Regina teatern och i Fredsmuseets lokaler. 

Erskine Childers 
Eva Haxton har författat en text, ”Female participation in the UN”, med utgångspunkt i en 
text av Erskine Childers. Texten ingår i en antologi som gav ut under 2011 med titeln 
”Erskine B. Childers: For a democratic United Nations and the Rule of Law”. Eva Haxton 
närvarade vid lanseringen av boken 6/6 i London. 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. Ytterligare skrifter på 
samma tema kommer att ges ut av Marjolijn Snippe under 2012 och UFN har blivit lovade att 
föreningen ska omnämnas i sammanfattningen. 

Besök från DR Kongo 
8/2 gästades UFN av Cissa Wa Numbe, general-
sekreterare för DR Kongos FN-förbund. Cissa 
berättade bland annat om hur kongolesiska FN-
förbundet jobbar i motvind för att förbättra 
förutsättningarna för barn, främst flickor, och hur 
de är en del av Svenska FN-förbundets kampanj 
Flicka. 

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.  

Instiftandet av Uppsala Fredspris 
Idéer om hur ett kommande fredspris skall se ut och ordnas har diskuterats. Ingrid Pineiro och 
Eric Knutsson har i uppdrag att arbeta vidare med förslaget under 2012. 

Hemsidan 
Hemsidan www.fn.se/uppsala har uppdaterats kontinuerligt under året 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. 
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Representation 

Föreningar och nätverk 
Uppsala FN-förening är medlemmar i Uppsala läns FN-distrikt, Uppsala Föreningsråd, 
föreningen Fredsmuseum på Uppsala Slott och Folkrörelsearkivet. 
 
Vid Föreningsrådets årsmöte 2/3 2011 närvarade Eric Knutsson och Maria Karlsson. I 
Föreningsrådet har man tankar kring att samordna samtliga fredsorganisationers verksamheter 
och därigenom arbeta för att Uppsala blir en Fredsstad. Eric Knutsson närvarade även vid 
Föreningsrådets extrainsatta årsmöte som hölls för att klubba igenom stadgeändringar samt 
invigningen av Föreningsrådets nya lokaler 5/12.  
 
Eric Knutsson är ledamot i Lokala överenskommelsen (LÖK:en), gruppen för framtagandet 
av lokala överenskommelser med Uppsala Kommun. Detta skall leda fram till ett avtal mellan 
Föreningsrådet och Kommunen. 
 
Eric Knutsson närvarade vid Fredsmuseet årsmöte 26/3. 

Uppsala läns FN-distrikt 
I Uppsala läns FN-distrikt har UFN varit representerade genom Ingrid Pineiro ordförande, 
Salam Kadilzada vice ordförande och ledamöterna Gurli Matsson och Daniel Sandberg. 

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

Övrig representation 
7/3 deltog Maria Karlsson på Utrikespolitiska föreningens föreläsning med Linda Nordin 
Thorslund som talade under rubriken ”Den snåriga vägen till millenniemålen – FN:s kamp om 
mödradödlighet”. 
 
21/3 talade Inga-Britt Ahlenius och Niklas Ekdal under rubriken “To lead or not to lead the 
UN”. Helena Cullemo närvarade vid detta intressanta och fullsatta evenemang.  
 
14-15/5 deltog Helena Cullemo i FN-forumet som hölls i Stockholm. Forumet hade två teman 
skyldighet att skydda och etnisk diskriminering. 
 
16-18/9 deltog Helena Cullemo i en träff för ungdomsansvariga. Träffen anordnades av 
Förbundet och innefattade studiebesök och workshops m.m. 
 
18/9 hölls årets Dag Hammarskjöld-föreläsning med Jan Eliasson under rubriken “Peace, 
Development and Human Rights – the Indispensable Connection”. Maria Karlsson närvarade 
och deltog även på det efterföljande minglet. 
 
14/10 uppmärksammade FAO m.fl. Världshungerdagen 2011 med ett seminarium i 
Stockholm på temat ”Livsmedelspriser – från kris till stabilitet”. Maria Karlsson närvarade. 
 
24/10 deltog Maria Karlsson vid presentationen och lanseringen av boken ”Dag Hammar-
skjöld och Uppsala universitet” författad av Carl Frängsmyr. 
 
24/10 närvarade Eric Knutsson och Eva Haxton vid nyinvigning av Fredens Hus fd. 
Fredsmuseet. 
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi är stabil. UFN har under året sökt projektmedel och UNgtprojektbidrag 
från Förbundet för enskilda evenemang. Eventuella överskott återbetalas 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 Sensus studieförbund som 
tillhandahåller sina lokaler för våra föreläsningar. 
 
UFN vill avslutningsvis rikta ett stort tack till våra medlemmar och hoppas att ni ska fortsätta 
engagera er även i framtiden. 
 
 
 
 
 
Uppsala FN-förenings styrelse 2011 
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