
!          Lerums FN-förening 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 25:e oktober 2016 kl 19.00 

Plats: Tomas Bylund, Floda 
Närvarande: Tomas Bylund, Rutger och Gunilla Fridholm, Bertil Sandén, Love Stjernkvist och 
Lisa Mohlin Sattler.  

1. Öppnande - Ordförande Tomas förklarar mötet öppet.  

2. Dagordning - Styrelsen beslutade att fastställa bifogat förslag till dagordning. 

3. Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

4. Rapporter
a. Ungdomssektionen - Ungdomsansvarig i Lerums FN-förening, Love, har varit på  

 ungdomsansvarigträff i Stockholm den 15:e oktober.  Där fick han bland annat lyssna 
 till föreläsningar om R2P och FN:s 17 hållbarhetsmål. Träffen mynnade ut i att gruppen 
 skapade en Facebookgrupp för att utbyta erfarenheter. Idag är det två medlemmar i  
 kommunens FN- förening som är ungdomar. 

 b. Distriktet - Distriktet har inte haft något styrelsemöte sedan föregående   
 möte.  
  
 c. Föreningens ekonomi - FN-föreningen betalar ut resersättning för Loves resa till  
 Stockholm.    

 d. Uppföljning av medlemsmötet om Barnkonventionen - Intressant ämne, dock så  
 saknade styrelsen information om hur Lerums kommun konkret ska implementera  
 barnkonventionen i kommunen. 

 e. Artikel i Lerums Tidning angående FN-dagen - Tomas har fått en artikel publicerad i 
 Lerums nätbilaga om FN-dagen.  

 f. FN-dagen - Lasse Berg på biblioteket - Intressant och välbesökt föreläsning om  
 människans ursprung samt ny forskning inom området evolutionsteori.     

5. Planerade aktiviteter   
 a. Möte med Partille FN-förening -  Ordförande, Tomas, besöker FN-föreningen i Partille 
 den 26:e oktober. Tomas redogör om Lerums verksamhet i ungdomssektion. Samt  
 möjlighet att de båda föreningarna skickar information om de olika arrangemang som 
 föreningen anordnar till varandra.   

 b. FN-rollspelet i Lerums gymnasium - Ungdomsansvarig i föreningen tar kontakt med 
 Lena F. för information om när rollspelet är samt temat.  Önskvärt om FN-föreningen  
 finns representerade på plats när rollspelet är. Styrelsen  kommer också erbjuda ett  
 visst antal nya medlemmar på medlemsavgiften.  

6. Styrelsemöte - Nästa styrelsemöte är hemma hos Tomas tisdagen den 17:e januari kl.  
 19.00 



7. Övriga frågor 
 a. Besök av en FN-praktikant - Tomas kontaktar FN-förbundet för en eventuell  
 föreläsning av en praktikant.  

 b. Årsmöte  - Förslag på tider till årsmötet är 4:e, 5:e, 25:e och 26:e februari. Bertil  
 kontaktar Valter Mutt som eventuell föredragshållare. Alternativ som föreläsare är  
 Nickolas Waller och FN-praktikanter.   
    
8. Tomas avslutar mötet 

Vid protokollet: 

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


