
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Tisdag 31/5 2016 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30 

Närvarande styrelseledamöter: Jimmy Lövgren, Sylvia Wallin, Anna Quiroga, Petter 

Ölmunger, Martin Carlsson 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötessekreterare: Petter Ölmunger 

3. Val av justerare: Anna Quiroga 

4. Godkännande av dagordningen  

5. Föregående protokoll (3/5) gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Ekonomi 

a. Jimmy har fortsatt i uppgift att kolla med banken om det finns möjlighet att 

koppla ett kontokort till vårt konto. Vi vill även passa på att undersöka 

möjligheten att koppla SWISH till vårt konto. 

b. Vår förening har beviljats ett projektbidrag á 5500 kr från FN-förbundet. Jimmy 

har kontaktat förbundet angående rekvirering av pengarna.  

c. Jimmy har kontakt med Stenungsunds kommun angående kulturbidrag.  

d. Petter och Bosse kontaktar Svenska kyrkan i Stenungsund för rekvirering av 

utlovade 2500 kr för konserten med Ingegerd Björklund. 

e. 1000 kr från Stenungsunds konstförening har kommit in. 

f. Bosse har meddelat att nuvarande kontoställning för oss är ca 9027 kr.  

7. Rapporter 

a. Ingegerd Björklund 7/5. Ca 12 personer deltog. Ingegerd sjöng och 

berättade kunnigt och engagerat om Dag Hammarskjölds liv och vägmärken. 

Efteråt visades fina konstverk upp med koppling till Hammarskjölds tankar och 

livsgärning. Lite svårt att höra sången, hade kanske varit bra med mikrofon. 

Ett uppskattat event. 

b. Dialogmöte 19/5 i Ödsmåls församlingshem om boende för ensamkommande 

på Galtarö/Ödsmål (Uddesten).Anna deltog. Idéer som diskuterades var bland 



 
 

annat ett faddersystem, fotbollsturnering och möjlighet att besöka boenden 

och berätta om FN och FN-föreningens arbete.  

c. FN-föreningens ungdomsgrupp. Anna berättade om att STO FN-förenings 

ungdomsgrupp börjar ta form. Flera personer är intresserade av att vara med. 

Ett kommande möte är planerat och idén är även att ungdomsgruppen deltar i 

Göteborgsföreningens ungdomsgrupps medverkan i West Pride i Göteborg. 

8. Kommande aktiviteter och planer 

a. Nationaldagen 6/6. Vi träffas ca kl. 14 för att göra i ordning bord, gatupratare, 

minbana och tipspromenad. Kl. 14.45 går vi med i paraden från kommunhuset 

till Kulturhusparken. Insamlade pengar går till FN-förbundets kampanjn för 

minröjning. 

b. Fotbolls-/aktivitetsdag för integration med nyanlända. Behöver planeras 

vidare. Jimmy ansvarig. 

c. Talare i samband med FN-dagen. Jens Orback har meddelat att det inte 

passar de dagarna men att han gärna kommer vid annat tillfälle då han ändå 

har ärende i området. Birgitta Ohlsson har meddelat att hon ännu inte kan ge 

besked. Anna och Sylvia kollar med Karl-Göran Sundvall om han har 

möjlighet att komma. 

d. Flicka-kampanjen. Vi funderar vidare på lämpligt datum och upplägg. 

e. Globala aktionsveckan för ett världsparlament 20-30 oktober. Vi funderar 

vidare på lämpligt datum och upplägg. 

f. MR-dagen 10/12. Kan vara ett tillfälle att lyfta arbetet för Agenda 2030.  

g. Utsällningsmontern är bokad för november. 

9. Övriga frågor 

a. Anna delade idéer om att göra en studiecirkel med skolungdomar kring 

materialet “Alla borde vara feminister”. Styrelsen tyckte detta var en bra idé 

och Anna tog på sig att undersöka vidare med skolan om möjligt upplägg. 

10. Nästa styrelsemöte blir tisdag 21 juni 

11. Mötet avslutas 

 

Antecknat av: 

Justerat av: 


