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1. Medlemmar  

 
Medlemmar i UFN är enskilda personer och lokala organisationer. Medlemsantalet har under 
2013 stigit och uppnår till 212 personer. 
 
2.  Årsmöte och styrelsemöten  
 
Årsmöte hölls den 11 februari 2013 på Sensus studieförbund, Västra Ågatan 16, Uppsala. 
Årsmötestalare var Mehri Afsahi från UN Woman Uppsala som gav en mycket inspirerande 
information om UN Woman Uppsala och dess arbete. Därefter har det hållits två extra årsmöten; 
17/4 samt 16/10 samt tretton styrelsemöten under verksamhetsåret och en bit in på det nya året; 
19/2, 26/3, 23/4, 16/5, 10/6, 27/8, 16/9, 9/10, 29/10, 18/11, 9/12, 16/1 samt 6/2. Mötet den 9/12 
avslutades med ett restaurangbesök dit även valberedning och revisorer var inbjudna. 
 

 
3. Styrelse 
 
3.1 Medlemmar av styrelsen, valberedningen och revisorer 

           
          Fram till extra årsmötet 17/4: 

Ordförande                        Maria Karlsson 
Vice ordförande                        Aya Hijazi 
Kassör                         Frida Wärvik 
Sekreterare    - 
Ledamöter                                                                  Kerstin Kvist 

                                                                             Mimmi Han 
                                                                             Mersedeh Haghgou 
                                                                             Badrul Hasan 

                         Andreas Nilsson 
                         Eric Knutsson 
                                                                                                  Mona Strindberg 
Revisorer                        Christina Hansson 
                                                                                                  Ylva Svensson 
Valberedning                        Eva Haxton 
                                                                                                  Ingrid Pineiro 
 

         Från och med extra årsmötet 17/4: 
         Ordförande                        Mona Strindberg 
           
         Från och med extra årsmötet 16/10: 

Ordförande                        Mona Strindberg 
Vice ordförande                        Aya Hijazi 
Kassör                         Yevgenia Averhed 
Sekreterare    - 
Ledamöter    Juan Forero 

                                                                             Mimmi Han 
                                                                             Mersedeh Haghgou 
                                                                             Badrul Hasan 

                         Marcus Hjalmarsson 
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                         Eric Knutsson 
Revisorer                        Christina Hansson 
                                                                                                  Ylva Svensson 
Valberedning                        Eva Haxton 

                                                                                                            Ingrid Pineiro 
 
     
3.2   Styrelsearbetet 
 
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. I arbetet att fördela uppgifter i styrelsen har olika ansvarsområden som ungdomsansvarig, 
UMUN ansvarig och informationsansvarig utdelats.  

 
 
 

3.2.1 Medlemsvärning 
 

Medlemsrekryteringen har löpt genomgående under hela UFN:s verksamhet under det gångna 
året. Vid alla evenemang har medlemsvärvningsmaterial delats ut och målet har varit att öka 
medlemsantalet. Projektmedel beviljades från Förbundet och rapport redovisas separat efter 
avslutat projekt. 
 
3.2.2   Kofi Annans besök 
Föreningen stod med bord och delade ut information om föreningen, förbundet och FN i 
universitetshuset under Kofi Annans besök och föreläsning.  

3.2.3 FN-dagen 
Under FN-dagen hade föreningen och ungdomssektionen ett bord på Stora torget för att 
marknadsföra och informera om FNs arbete.  
 
3.2.4 Projektet ”FN förenar” 
 
Föreningen beviljades medel för detta projekt från FN-förbundet. Första delen av projektet ”FN-
förenar” gick av stapeln i Sensus lokaler. Ett cirka 50- tal personer medverkade i seminariumet 
och workshops som hade temat integration. Projektet anordnades i samarbete med Somaliska 
föreningen. Organisationer som medverkade bestod av Diskrimineringsbyrån, 
Arbetsförmedlingen, Kvinnojouren och Folkuniversitet. Nästa del beräknas äga rum under våren 
2014.  

3.2.5   Uppsala Model United Nations (UMUN) 

Uppsala FN-förenings styrelse tillsatte vice ordförande för UMUN och en ansvarig ifrån 
styrelsen för att på så sätt vara delaktiga i Model United Nation som äger rum i slutet av februari 
2014.  

3.2.6 Uppsala Fredspris  
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Under året har arbetsgrupp för Uppsala Fredspris arbetat vidare med allianspolitiker från 
landstinget och Uppsala kommun samt näringslivet. Svenska FN-förbundet, FN-distriktet och 
Uppsala FN-förening är delaktiga i arbetet. Eric Knutson, som är projektledare, är ledamot FN-
förbundet och Uppsala FN-förening, har lagt ner ett stort arbete tillsammans med Ingrid Pineiro, 
ordf i Uppsala FN distrikt och Mehri Afsahi för Uppsala Bahaísamfund. Gruppen har träffats 
flera gånger i landstingets konferenscentrum och politikerna har visat ett stort intresse för att 
Uppsala Fredspris kan få ett stort genomslag. Arbetsgruppen hoppas att Fredens Hus ställer sig 
positiva till att Uppsala Fredspris delas ut där den 24 okt på FN-dagen tillsammans med inbjudna 
gäster. 
 
3.2.7   Samarbete med Utrikespolitiska Föreningen (UF) 
 
Styrelsen har arbetat mycket för att öka samarbetet med UF. Förutom att utse en UMUN-
ansvarig har vi även drivit igenom en filmvisning som vi planerar att hålla tillsammans med UF. 
 
4.1    Ungdomssektionen 

 
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 2013 varit Aya Hijazi 
och Mimmi Han.  

4.2   Verksamhet 

Ungdomssektionens verksamhet är uppbyggd kring arbetsgrupper med olika teman beroende på 
medlemmarnas intressen. Under 2013 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 Facebook och genom evenemang runt om i Uppsala. 

4.2.1  Millenniemålen  

26/2 Stod ungdomssektionen i s:t pergallerian och uppmärksammade millenniemålen med hjälp 
av en övning som involverar färgglada flörtkulor som representerar olika milleniemål. 
Förbipasserande fick då chansen att komma fram och reflektera över vilket millenniemål som de 
tycker är viktigast genom att välja en färg och lägga det i en glasburk. Vid bordet fanns även 
broschyrer om FN-förbundet, millenniemålen och annan information, bl.a. om svenska FN-
förbundet.   

4.2.2 Internationella kvinnodagen  

9/3 Ordförande och vice representerade ungdomssektionen och gick på firande av internationella 
kvinnodagen på Clarion Hotel Uppsala. Där anordnades föreläsningar, samt en utställning om 
våld mot kvinnor. Många andra lokala firvilligorganisationer hade bord på plats och kontakter 
knöts med bl.a. UN Women. 

4.2.3   Arbetsmarknadsmässan Humanioradagarna 
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4/4 Medverkade ungdomssektionen arbetsmarknadsmässan humanioradagarna för 
humaniorastuderande, Engelska Parken. Ungdomssektionen hade ett eget bord, och informerade 
bl.a. om praktikplatser etc. hos svenska fn-förbundet. Även medlemsvärvning. Även 
flörtkuleövning med milleniemål. 

4.2.4   Fred-och konfiktkunskapstudenternas arbetsmarknadmässa 

24/4 Deltog ungdomssektionen på för fred-och konfiktkunskapstudenternas arbetsmarknadmässa 

Pax et Bellum. Sektionen hade eget bord mellan 11-16 och spred information om föreningen, 
förbundet samt praktik/jobbmöjligheter. Även flörtkuleövning med millenniemål.  

4.2.5  Skolmat blir kunskap  

27/4 Sålde sektionen pizzabitar på V-dala nation till förmån för Skolmat blir kunskap. 
Överskottet på drygt 440 kr gick till Förbundets kampanj Skolmat blir kunskap. Evenemanget 
har varit mycket uppskattade och kommer genomföras igen.  

4.2.6   Kulturernas karneval 

25/5 Var ungdomssektionen på plats med bord och information på det årliga eventet kulturernas 
karneval i Uppsalas botaniska trädgård. Karnevalen är ett forum där olika kulturer och 
organisationer möts.  

4.2.7   Internationella flickadagen 

11/ 10 Internationella flickadagen. Ungdomssektionen närvarade på fairtradecaféet Barista i 
Gränby centrum i förmån för kampanjen Flicka- stoppa barnäktenskap. Barista hade under dagen 
bytt ut sina take-awaykoppar till koppar som uppmärksammade barnäktenskap, med information 
om hur man kan bidra. Sålde även fjärilsbroscher (designade av Zinat Pirzadeh, fn-förbundets 
ambassadör för Flickakampanjen). Pengarna från broschförsäljningen gick till flickakampanjen.   

4.2.8 FN-dagen 

24/ 10 FN-dagen. Ungdomssektionen stod med informationsbord på forumtorget och stora torget 
för att uppmärksamma FN-dagen. Broschyrer om FN-förbundet delades ut och förbipasserande 
bjöds på kakor. 

 
Slutord 
 
Ett varmt tack vill framföras 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 möten och föreläsningar. 
 
UFN vill avslutningsvis rikta ett stort tack till våra medlemmar och hoppas att ni ska fortsätta 
engagera er även i framtiden. 
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