
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Onsdag 18/1 2017 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30 

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

Ölmunger, Martin Carlsson 

Andra närvarande personer: Emma Vennersten, Barack Elham 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av sekreterare: Petter Ölmunger 

3. Val av justerare: Anna Quiroga 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Föregående protokoll (5/12-16) gicks igenom och lades till handlingarna 

6. Ekonomin 

a. Den aktuella ställningen på kontot just nu är 14.440,67kr.  

b. Transaktioner hittills i år: avgift Nordea för 2017 1.100kr. Avgift 2017 för Swish 

500kr. Avgift för fyra insättningar via Swish 8kr.  

c. Den 12/12 gjordes 4 insättningar via Swish till vårt konto på sammanlagt 

450kr.  

d. Bosse har lämnat kassaboken till revisor Bo Pettersson som förutsätts ta 

kontakt med Staffan Vretborn.  

e. De tre kvitton som Anna har för utlägg inför ljusmanifestationen ska läggas i 

kassaboken vid årsmötet. Utlägget är utbetalt till Anna.  

f. Pengar insamlade i samband med ”Ljusmanifestationen” till UNHCR. I 

bössan: 392 kr. Via Swish: 450 kr. Sammanlagt: 842 kr. Denna summa ska 

föras över till Sverige för UNHCR. Jimmy handhar pengarna från bössan tills 

vidare. 

7. Planer för våren 2017 

a. Internationella kvinnodagen onsdagen 8/3-2017. Anna frågar Gudrun 

Schyman om hon vill delta i kafé-kväll om feminism ur ett globalt perspektiv. 

b. Jimmy kollar efter en passande film för eventuell filmvisning 

c. Petter frågar Birgitta Ohlsson 



 
 

d. Jimmy kollar med Britta Netterfors om möjlighet att arrangera något en 

söndag på Fregatten 

e. Afghansk kulturshow. Barack Elham berättade om sin idé att arragengera en 

kulturshow. Tanken är en show öppen för alla kulturer och organisationer att 

delta, men där den afghanska/hazariska kulturen lyfts särskilt genom mat, 

musik och dans mm. STO FN-förening vill gärna stötta detta projekt och vi 

beslutade att Anna från vår styrelse kommer med i planeringsgruppen 

tillsammans med Barack Elham och Emma Vennersten.  

8. Årsmötet 9/2-2017 

a. Martin har bokat Kaptensrummet från kl. 18.00 – 21.00. Martin kollar om att 

beställa kaffe och smörgås för 15 personer. Anna köper lite frukt som 

komplement. 

b. Petter har skrivit Årsredovisning för 2016, samt Verksamhetsplan för 2017. 

c. Jimmy ska gå igenom medlemslista, dra ut adresser till de som saknar e-post, 

samt skicka ut kallelse + handlingar till alla inför årsmötet. Görs v.3. 

d. Bosse har gjort en balansräkning av vår ekonomi. ”Ekonomisk Rapport”. 

e. Jimmy kollar med Staffan Vretborn om revisorerna har det material de 

behöver för sin revisionsberättelse. 

f. Ordförande till årsmötet klart: rektor Peter Bäcklund från Billströmska 

Folkhögskolan. Petter tar med en FN-bordsflagga till Peter. 

g. FN-förbundets internationella praktikant i Armenien, Joel Ahlgren kommer att 

inleda årsmötet med ett föredrag, ca. kl. 18.00-18.40 ca. Petter tar med Dag 

Hammarskjöld-film till Joel. 

h. Anna fixar present till Staffan Lundstedt som avgår från styrelsen 

i. Jimmy fixar present till valberedningen 

j. Jimmy har meddelat att han kommer avgå som styrelseordförande men att 

han ämnar fortsätta i styrelsen. Petter meddelade att han har föreslagit för 

valberedningen att Jenny Sporrong väljs som ny ordförande. Petter berättade 

lite om Jenny för närvarande styrelseledamöter. 

9. Utvärdering av ”Ljusmanifestationen 10/12-2016. Petter har skrivit och publicerat en 

rapport på hemsidan. Arrangemanget blev mycket lyckat, med bra upplägg och 

mycket folk. Det var lite Svårt att tända ljuslyktorna på ett enkelt och säkert sätt. 

Ljuslyktorna ekologiska men innehöll en stålvajer.  



 
 

10. Årlig projektansökan till förbundet för 2016 

Jimmy bifogar kopior på ansökan och svar från 2016. Vi fick 5500 kr. Dessa medel 

kan inte användas för arrangemanget med Ingegerd Björklund eftersom det skedde 

före anökan beviljades.Förslagsvis kan 3347 kr användas till en eventuell afghansk 

kulturshow. 

11. Ekonomiskt stöd till medlemmar som vill delta i FN-förbundets A-kurs 

STO FN-förening kan förslagvis stå för 300 kr av deltagaravgiften. Idé lyftes om att vi 

som förening skulle kunna arrangera en studiecirkel om basal FN-kunskap. 

12. Skrivelse till FN-förbundet om Global Demokrati/UNPA.  

Styrelsen tycker att det är en bra idé att nu följa upp FN-förbundets beslut på 

kongressen 2015 att uttrycka stöd för UNPA-kampanjen. Hur kan FN-förbundet nu bli 

en ledande kraft för ett demokratiskt FN? Sylvia tar med sig skrivelsen till FN-distriktet 

för synpunkter. 

13. Global aktionsvecka för ett världsparlament 20-30 oktober 2017 

Vi kommer delta på något sätt, förslagvis genom en fotoaktion. Anna försöker 

engagera sina klasskamrater. 

14. Övrigt  

a. Verksamhetsbrev för december 2016 har skickats ut från FN-förbundet  

b. FN-forum 13-14 maj i Stockholm. Anna och Sylvia är intresserade av att delta. 

c. Förfrågan från FN-distriktet till Petter om att medverka i en kurs på 3-4 tillfällen 

om UNPA som distriktet vill arrangera hösten 2017. Petter förklarade sig vara 

mycket positiv till detta. 

d. Förfrågan från Anna om FN-föreningen eller FN-distriktet kan stötta 

Hvitfeldtska debattklubben att arrangera debatt-SM 2018. 

15. Nästa möte årsmöte 9 februari 2017 

16. Mötet avslutades 

 

 

Antecknat av: 

Justerat av: 


