
!          Lerums FN-förening 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 9:e juni 2016 kl 19.00 

Plats: Bylunds, Ubbareds  hage 7, Floda 
Närvarande: Rutger och Gunilla Fridholm, Bertil Sandén, Gunbritt Delsvik, Love 
Stjernkvist, Tomas Bylund och Lisa Mohlin Sattler.  

1.Thomas hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2.Föredragningslistan fastställdes. 

3.Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes. 

4.Rapporter 

  a) Ungdomssektionen -  Love rapporterade att han har fortsatt kontakt med  
 Göteborgs ungdomssektion. Eventuellt har de båda sektionerna ett event i  
 höst tillsammans.  
    

       b) Inspirationsträff - Love och Thomas berättade om vårens inspirationsträff 
 den 16:e april som hölls i Göteborg. Där informerades det om valet av  
 en ny generalsekretare, Sveriges kampanj till säkerhetsrådet samt om  
 agenda 2030. 

 c) Distriktet - Rutger informerar att Lerum, Vårgårda och Borås FN-föreningar 
 är aktiva, Trollhättan och Alingsås är vilande. Därmed får Trollhättan och  
 Alingsås inget ekonomiskt bidrag, som distriktet årligen delar ut till aktiva  
 föreningar (2000 kr). Årligen får även Lerums förening 3000 kr från FN- 
 förbundet och 5000 kr från kommunen.   

 d) Ekonomirapport - Rutger meddelar att föreningen har god ekonomi. 

5.Aktiviteter under året 

  a) Lerums gymnasieskolas FN-rollspel  - eventuellt har styrelsen en  
 tillställning i anslutning till rollspelet, tex ett bokbord. Styrelsen kontaktar  
 Lena Friberg för att få veta vad årets (2017) tema på rollspelet är och vilken  
 hjälp vi möjligen kan bistå med.  
 
 b) Gymnasiearbeten  - Love kontaktar Lena Friberg för att få inblick i vilka  
 gymnasiearbeten som har skrivits i anslutning om FN samt vilka ämnen som  
 är aktuella för i år. Möjligen kan elever hålla föredrag för styrelsen och andra  
 intresserade om sina gymnasiearbeten.  

  c) Styrelsen har ett förslag om att bjuda in tjänstemän och organisationer för 
 att diskutera och analysera barnkonvention för medlemmar i Lerums FN- 



 förening (ev. den 5:e oktober). Rutger frågar Rädda barnen och Gunbritt  
 kontaktar tjänstemän på kommunen.   

 d) Styrelsen försöker hitta spännande föredragshållare, tex Valter Mutt samt  
 höra oss för bland våra medlemmar vilka föreläsare och ämnen vi borde  
 lyssna/engagera oss i.    

 e) Styrelsen  - uppdaterar sig kring Agenda 2030, alla medlemmar i styrelsen 
 väljer ett mål att fördjupa sig inom.  Thomas väljer mål nr 4, Gunbritt nr 5,  
 Gunilla nr 6, Bertil nr 16, Thomas mailar ut om Concorde. Det finns också en 
 rapport om Agenda 2030 att hämta från FN-förbundet.    

 f) Information till medlemmar - Den 6:e augusti hålls en manifestation om  
 Hiroshimadagen. Hur uppmärksammar vi detta för våra medlemmar? 

6. Kommande styrelsemöten  - tisdagen den 6:e september kl. 19.00 
          - eventuellt ett medlemsmöte onsdagen den 5:e   
        oktober 
         - tisdagen den 25:e oktober kl. 19.00 

7.Övriga frågor   

  a) Thomas berättar om Ban Ki Moons kampanj om R2P och meddelar att han 
 mailar ut sammanställningen FN-förbundet skrivit om detta.  

  b) Thomas ändrar på Lerums FN-föreningens hemsida så att styrelsens  
 personer får rätt titlar.  

  
8.Thomas avslutar mötet.   

Vid protokollet: 

……………………………………………………….  ………………………………………………………… 
Lisa Mohlin Sattler (sekr)   Thomas Bylund (ordf)


