
!    Lerums FN-förening 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 27:e januari 2017 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 - rekrytering av nya medlemmar till ungdomssektionen   

 fortskrider. 

 b. Distriktet och Ekonomi- Distriktet har inte haft något styrelsemöte sedan föregående 
 möte. Distriktets ekonomi är god. 
  
 c. Möte med Lerums gymnasium - Vecka 8 besöker Joel Ahlgren, FN-praktikant,  
  gymnasiet, Tomas möter upp honom.  Joel berättar om sitt besök i Armenien och om 
 sitt deltagande i ett FN-rollspel New York.  
   
 Vecka 10 är rollspelet och Tomas hör med Lars Friberg om det är möjligt att   
 några ur styrelsen är med och lyssnar.    

 Vecka 11 besöker Lisa gymnasiet.  

    
5. Planerade aktiviteter   
 a. Utforma presentation till Lerums gymnasium - Lisa gör en Keynotepresentation på  
 cirka 15 bilder under vecka 7.  

 b. Årsmöte 26:e februari - Årsmötesförhandlingar kl 14.00, fika 14.30. Lisa, Tomas  
 och Gunilla bakar varsin kaka, Tomas ordnar med te, kaffe, mjölk och socker. 15.00  
 föreläser Valter Mutt under temat ”Vad kan Sverige göra i FN:s säkerhetsråd?” 
   
 Medlemmar bjuds in via mail från Tomas. Rutger ordnar en annons i Lerums   
 tidningen samt lokal (Ågården, Tingshuset eller Missionkyrkan).  

 Tomas skriver ihop verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.  

 Styrelseposter till FN-föreningen - Ewy avgår  
             Gunilla avgår 
             Love  -ordinarie  
             Gunbritt  - ? 
             Styrelsen söker en suppleant. Tomas mailar  
 föreningens medlemmar om det finns intresse att delta i styrelsens arbete. 



 c. Earth hour - FN-föreningen deltar i projektet och Tomas sprider denna information till 
 styrelsens medlemmar via mail.  

6. Styrelsemöte - Nästa styrelsemöte, om behov finns, är hemma hos Tomas tisdagen den 7:e 
februari kl. 19.00.  

7. Övriga frågor 
 a. Love till A -kurs i Göteborg - Love avstår kursen i januari men återkommer om ett  
 nytt datum.  

 b. Webbsidan /Facebook -Lisa skapar en offentlig grupp på Facebook.  

 c. Världshorisont - Tomas hör med Lars Friberg om de är intresserade av en   
 prenumeration på världshorisont.  Samtliga prenumeranter får sin prenumeration  
 förlängd. Bertil besöker Floda vårdcentral för en ev. prenumeration.  

 d. Styrelsen bjuder 4 stycken ungdomar på medlemsavgiften under 1 års tid samt 2 
 kursavgifter till A-kursen i Göteborg. 

 e. Ewy meddelade via mail att hon avgår som styrelsemedlem.  

 f. Gunilla meddelade på styrelsemötet att hon avgår som styrelsemedlem.  

8. Tomas avslutar mötet 

Vid protokollet: 

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


