
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Onsdag 1/3 2017 

 

Plats: Kaptensrummet Kulturhuset Fregatten  

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Jenny Sporrong, Jimmy Lövgren, Petter Ölmunger, Sylvia 

Wallin, Conny Nilsson, Martin Carlsson, Bosse Karlsson, Zahra Samadi,  

Andra närvarande personer: Lea Eek, Staffan Lundstedt 

 

1. Mötet öppnades  
I samband med mötets öppnande avtackades Staffan Lundstedt för sina år i STO 
FN-förenings styrelse. 

2. Val av sekreterare: Petter Ölmunger 

3. Val av justerare: Jimmy Lövgren 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Föregående protokoll (18/1-17) gicks igenom och lades till handlingarna 

6. Ekonomin 
Ca 13500 kr på kontot. Handkassan har avvecklats. 

7. Årsmötesredovisning till FN-förbundet 
De aktuella dokumenten är nu förberedda och mailas in till FN-förbundets 
oranisationssekreterare av Petter. 

8. Grundbidrag 2017 från Stenungsunds kommun 

Petter mailar in vår ansökan till kommunen. En fråga lyftes om vi skulle kunna söka 
föreningsbidrag också från Tjörns och Orusts kommuner. John kollar angående Tjörn, 
och Sylvia angående Orust. 

9. Internationella kvinnodagen 8 mars 
Tid 17.30-19.  
Plats Kulturhuset Fregattens kaféområde.  
Upplägg: FN-fika, bjuda på tårta och kaffe. Sprida info-material och visa uteställning 
om jämställdhet och Flickors rättigheter. Filmvisning. Dansuppvisning. Tal. Insamling 
till Flicka-kampanjen. Petter kan göra kaffe. Ensamkommandes förbund fixar tårta. 
Möjlighet att “checka in” på plats, på Facebook eller genom att skriva upp sig på vår 
epost-lista. 
Att fixa: Stämma av med Fregatten om lokal och teknik och tillstånd att bjuda på fika 
(Anna). Uppdatera Facebook-event och hemsida (Petter). Beställa material från 
förbundet (Jenny). Förbereda dansuppvining (Zahra). Fixa tårta (Zahra) och kaffe 



 
 

(Petter). Skriva ut epost-lista (Petter). Skriva ut affisch (Petter). Kontakta ST-tidningen 
(Jimmy). Ta med insamlingsbössa (Jimmy). Ta med FN-flagga (Sylvia) och flaggspel 
(Petter). 

10. Skrivelse för ett demokratiskt FN.  
Styrelsen beslutade att anta Petters förslag till skrivelse. Jenny skickar den till 
förbundsstyrelsen. 

11. Stenungsunds Montessoriskola 
Montessoriskolans rektor Malin Ringblad har kontaktat vår förening angående 
eventuellt utbyte med skolan. Petter kontaktar Malin och bjuder in henne till vårt nästa 
styrelsemöte. 

12. Suppleant till FN-distriktets årsmöte 18 mars 
Anna Quiroga kan inte vara suppleant eftersom hon fortfarande är medlem i 
distriktsstyrelsen. Pernilla Eek valdes till suppleant istället för Anna. 

13. B-kurs Fred och Säkerhet i Göteborg 31 mars 
Jenny Sporrong och Jimmy Lövgren intresserade. 
Vi betalar kursavgift och reseersättning för styrelseledamöter och 
ungdomsmedlemmar (upp till 26 år) 

14. UNg17 18-21 maj i Härnösand. John kollar vidare kring UNg-helgen och om någon 
ungdomsmedlem skulle kunna ha möjlighet att delta. 

15. FN-forum 13-14 maj 2017 
Jenny Sporrong deltar. Mer information om FN-forum väntas inom kort. 

16. Medverkan på Sveriges nationaldag (tisdag 6/6-17)? 
Föreningen vill medverka. Petter kollar vem på kommunen vi ska kontakta. 

17. Övriga frågor (punkter som anmäls i samband med mötet) 

a. Kulturhuset firar 25 år 4 mars. Vi siktar på att få upp affischen för 8 mars innan 

4 mars 

b. Barak Elham tillbaka på Tjörn. Han är fortfarande intresserad av att 

genomföra en Kulturshow så småningom.  

c. Ensamkommandes förbund har planer på att genomföra kulturkvällar i april. 

Förslag att det kan genomföras i samarbete med vår förening. 

d. Anna skulle ha varit på intervju med Nösnäselever som tyvärr blev inställt. 

e. Agenda 2030. Vi kan söka medel från FN-förbundet på 5000 kr för lokala 

projekt för implementering av Agenda 2030. 



 
 

f. Kyrkornas globala vecka i november. Möjligheter till samverkan med Svenska 

kyrkan i Stenungsund. 

g. Jenny var på ett föredrag i Lilla Edet förra året. En föreläsning om 

Mellanöstern. Föreläsningen var bra och skulle kunna vara ett lämpligt 

arrangemang för vår förening. 

18. Nästa möte  
Torsdagen 6 april kl. 18.30. Martin försöker boka Kaptensrummet. 

19. Mötet avslutades 

 

 

Antecknat av: 

 

Justerat av: 


