
IM Umeå verksamhetsberättelse 2022 

Styrelsen har under året bestått av fyra ledamöter och en suppleant. Under året har den av 

årsmötet valda ordföranden valt att avgå, efter vilket styrelsen har bestått av fyra ledamöter då 

suppleanten blev del av den ordinarie styrelse. Styrelsen har sammanträtt sammanlagt åtta gånger. 

Dessutom har styrelsen tillsammans med engagerade medlemmar och volontärer haft 

arbetsmöten bl.a. för att ge återkoppling på förslaget på IM:s nya strategi förbereda 

ställningstaganden kring motioner på det nationella årsmötet. Under året har IM Umeå haft ett 

10-tal engagerade medlemmar som har aktivt deltagit i arbetsmöten och manifestationer. 

Under första helgen i maj (7+8 maj) deltog lokalföreningen med fyra ombud i det nationella 

årsmötet. Bland annat bidrog IM Umeå med två motioner. Den första motionen handlade om att 

lokalföreningar bör ha en digital plattform för att dela aktiviteter som planeras i sina 

lokalföreningar för att inspirera andra lokalföreningar. Den andra motionen handlade om att IM 

bör fortsätta sitt engagemang i Fairtrade och bör återuppta en folkhögskoleutbildning för att nå 

ut samt påverka. Under mötet deltog ombuden aktivt även avseende ändringsförslag av andra 

motioner.  

I början av året har IM Umeå stöttat en fredsmanifestationen mot Rysslands krig i Ukraina. 

Senare under året deltog IM Umeå även i manifestationen Umeå för antirasism. Ett antal 

ledamöter deltog på Icke-Våldskonferensen som ägde rum i Umeå i oktober 2022. IM Umeå 

deltog även i erfarenhetsutbyttet där lokalföreningar kunde dela kunskap och insikter. 

Deltagande och arrangemang av event mm: 

• 19/3 deltog IM Umeå i Manifestation För Fred mot Rysslands krig i Ukraina. 

• 27/8 deltog IM Umeå på ABF dagen och delade information om Fairtrade med en 

tipspromenad. 

• 8/10 deltog IM Umeå i manifestationen Umeå för antirasism, som anordnades av ett 30-

tal organisationer från civilsamhället som svar mot valets resultat. Nätverket Umeå för 

antirasism fortsätter att anordna aktiviteter under 2022 och 2023. 

• 14-15-16/10 deltog ett antal av IM Umeå:s ledamöter i den nationella 

Icke-Våldskonferensen i Umeå 

• 21/11 anordnade lokalgruppen i Falun en aktivitet för att öka samhörighet genom att ha 

en provsmakning av mat från alla världens hörn. 

• 21/12 anordnade IM Umeå ett digitalt informationsmöte för volontärer till läxhjälpen 

som kommer att starta upp i 2023 i samrbete med Stadsbiblioteket i Umeå. 

Påverkan och informationsspridning: 

• Lokalföreningens Facebooksida har används flitigt där det har delats artiklar samt inlägg 

från IM. Facebooksidan användsockså för att informera om aktiviteter och 

manifestationer som IM Umeå har deltagit i. Facebooksidan har även används för att få 

volontärer till läxhjälpen som är planerat för 2023. Facebooksidan har drygt 700 följare.  

• Under året har medlemsantalet ökat från 407 medlemmar till 453. 

• En av IM Umeå:s ledamöter är del av IM:s Environmental Task Force som representant 

för alla lokalföreningar. I denna Environmental Task Force är alla regioner där IM arbetar 

representerade och arbetet leds av IM:s Climate Officer. Klimatarbetet kommer att 



genomsyra vår vardag och således även arbetet i lokalföreningarna. På dessa möten tas 

lokalföreningens perspektiv med i diskussionen. 

Samverkan 

• IM Umeå har haft samarbete med andra föreningar i Umeå för att anordna och stötta 

manifestationer, bl.a. Vän i Umeå och Nätverket Umeå för antirasism. 

• IM Umeå har även deltagit i flera möten anordnat av Umeå Kommun kring stöd för 

flytkningar från Ukraina. 
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