
 

 

Protokoll vid styrelsemöte i STO FN-förening 
Måndag 5/12 2016 
 
Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten     Tid: 18.30-20.30 
Närvarande styrelseledamöter:  Jimmy Lövgren, Sylvia Wallin, Anna Quiroga och Bosse Karlsson 
Övriga närvarande: Diana Boskovic  
Valberedarna  Janette Olsson och Birgit Lövqvist med vid punkt 1 - 6 
 
Frånvarande: Martin Carlsson, Hans Strandberg, Petter Ölmunger och Staffan Lundstedt ( ers) 
 
 1. Mötet öppnades av Jimmy 
 2. Val av sekreterare: Sylvia valdes 
 3. Val av justerare: Anna valdes 
 4. Dagordningen godkändes 
 5. Valberedningens punkt 
                Janette och Birgit hörde sig för angående omval och namn för nyval till styrelsen. 
 
 6. Föregående protokoll (16/11-16)  
               Gicks igenom, lades sedan till handlingarna 
 
 7. Ekonomin 
   -  Ny räkning för inhandling av material hos FN-shopen (1154 :- Bosse fick kvittot idag) 
   - Jimmy har beställt material för 675 kr, flaggor m m ( lämnar kvitto senare) 
   -  Koppla kontokort och SWISH till vårt konto. Vi provar 1 eller 2 år.  
                 Bosse fick i uppdrag att ordna detta.  
   -  Bidrag till UNHCR? Vi bestämde att Bosse skickar in betalning för sammanlagt 1 005 kr 
                ( filtar 210 kr, skolpaket 300 kr, nödpaket 370 kr och vattendunk 125 kr)    
   -   Bosse har betalt 1 000 kr till Konserten HOPP:s arrangörer. 
              -   Karl-Göran Sundvall har fått reseersättning på 148 kr. 
   -   Kvar på kontot nu: 18 998 kr 
 
 8. Utvärdering av aktiviteter: 
    a) Konserten Hopp fre 18/11 kl 19. Minimässa från kl 18. Jimmy och Sylvia var på plats  
                  och representerade FN-föreningen med material om de globala hållbarhetsmålen och  
                  om UNPA-kampanjen. Det var fullsatt i Stenungesalen, en bra konsert , samt att en del  
                  intresserad kom fram till vårt bord och diskuterade. Ett bra tillfälle att synas för vår  
                  förening! 
 
 9. Kommande aktiviteter och planer. 
 
     a) Ljusmanifestation på MR-dagen lö 10/12 kl 17. 
                  Samling kl 16.15 
                  Kort föredrag av Janette Olsson.  
                  “Kinesiska lyktor”. Anna har köpt in 20 st hittills . Köper 20 till. Behöver även köpa in en  
                  gasoltändare till lyktorna. ( 10 st lyktor kostar 199 kr, och gasoltändaren 70 kr) 
                  Värmeljus köps in av Anna. Besökarna lägger en valfri summa för ett värmeljus. Vi 
                  bestämde att pengarna vi får in går till UNHCR. Man kan också swisha, om vi hinner 
                  få numret innan. 
                  Anna köper också några marschaller. 
                  Servering av glögg, julmust och pepparkakor. Anna köper in. 
                  Petter kan ordna med termosar för glöggen. Anna kontaktar honom, hon värmer 
                  glöggen hemma hos sig. 
                  ST-tidningen har kontaktas. Jimmy påminner dem igen. 
                  Arrangemanget finns med i Fregattens kalender redan.  
                  Inbjudan är utlagd på FB. ( 35 har anmält intresse hittills) 
                  Petter tillfrågas om att göra en affisch. 
                  Jimmy kontaktat Britta Netterfors om bord, mikrofon och högtalare. Får svar i morgon. 



 

 

                  Jimmy, Sylvia, Martin, Anna , Birgit och Diana deltar. 
 
 10. Aktiviteter 2017 
 
 a) Kvinnodagen ons 8 mars. 
                Sylvia kontaktar Isabelle Dadvar på Förbundet, för att boka FN:s goodwillambassadör  
                Zinat Pirzadeh. 
                Datum om inte 8/3 fungerar: fre 10/3, lö 11/3 eller ett datum i samband med internatio- 
                nella Flickdagen den 25/11. 
  
 b) Inspirationsdag om Afghanistan.  
                Vi funderar vidare på detta tills nästa möte. 
                
 c) Internationell praktikant.  
               Sylvia kontaktar och bjuder in till vårt årsmöte (se punkt 12).  
   
 11. Nästa styrelsemöte : flyttas fram till ons 18/1 2017, kl 18.30 
 
 12. Årsmöte blir to 9/2 2017, kl 18. 
               - Kallelse ska skickas ut 3 veckor innan.  
               - Martin har bokat Kaptensrummet.  
               -  Jimmy ansvarar för att ta fram uppgifter från medlemsregister, kallelse och dagordning.      
               -  Jimmy har kontaktat Britta Netterfors med förfrågan om att vara årsmötesordförande.    
                  Hon kunde inte, så Jimmy hör om Pia Solefors kan. 
               - Petter ansvarar för verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017.  
               - Sylvia bjuder in föredragshållare: Joel Ahlgren, Svenska FN-förbundets internationella  
                 praktikant i Jerevan, Armenien. Ska vi ge något som tack? Förslag att han får filmen om  
                 Dag Hammarskiöld. 
 
 13.  Övriga frågor: 
 
 A) Projektmedel från FN-förbundet.  
                Vi fick  5 500 kr, som ska redovisas senast 1 april. 
                Vi beslutade att Ingegerd Björklunds föreställning om Dag Hammarskiöld utgör  
                2 000 kr av dessa. 
                Hittills har  då vi använt 4 153 kr av de 5 500 kr, varav 
                Konserten HOPP        1 000 kr 
                Ingegerd B                  2 000 kr 
                Reseers Karl-Göran S.   148 kr 
                Bidrag UNHCR             1 005 kr ( se punkt 7 ovan) 
                Återstår 1 347 kr , som vi använder till aktiviteter  i år. 
 
 B)  Ensamkommande som fyllt 18 och flyttas till andra kommuner mitt under sin skoltid. 
                Janette Olsson (s ) och mp  har skrivit en motion angående detta, som ska upp i  nästa      
                KF den 19/12.   
             
 C)  Annat 
               Anna meddelar att hon inte ställer upp ett år till i distriktet.  
 
           14.   Mötet avslutas 
 
 
         ………………………………………………..       …………………………………………………….. 
          Sylvia Wallin, sekr                                            Anna Quiroga, justerare 
 


