
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 6/4 2017 

 

Plats: Kaptensrummet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Jenny Sporrong, Martin Carlsson, Sylvia Wallin, Conny 

Nilsson, Bosse Karlsson, Zahra Samadi 

Andra närvarande personer: Malin Ringblad, Anna Rosenkvist 

 

1. Mötet öppnades  

2. Val av sekreterare: Petter Ölmunger 

3. Val av justerare: Sylvia Wallin 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Företrädare från Stenungsunds Montessoriskola berättar om sitt arbete med 
FN-rollspel (MMUN)  

Rektor Malin och läraren Anna presenterar skolans engagemang för FN, demokrati 
och mänskliga rättigheter. En viktig grund och förebild finns i 
Montessoripedagogikens grundare, Maria Montessori, som personligen var djupt 
engagerad i FN och bland annat i arbetet med FN:s barnkonvention. Elever från 
Montessoriskolor i hela världen träffas årligen till “FN-rollspel” i New York, Rom eller 
på andra platser i Sydamerika och Kina, för att simulera FN-förhandlingar och arbeta 
fram resolutioner. Eleverna har i förväg valt en medlemsstat (inte det egna landet) 
som de får i uppgift att representera i FN utifrån det aktuella landets intressen och 
perspektiv. Från Stenungsunds Montessoriskola kommer 6 elever från årskurs 6 delta 
i FN-rollspel i FAOs lokaler i Rom i april. På plats finns även diplomater och 
tjänstemän från FN som hjälper till.  
Vi tackar Malin och Anna för den intressanta presentationen och hoppas att vi kan 
göra ett arrangemang i vår eller i höst där skolan och eleverna får dela sina 
erfarenheter från FN-rollspelet. 

6. Föregående protokoll (1/3-17)  
Gicks igenom och lades till handlingarna. 

7. Ekonomin 
a. Vi har inte fått någon respons på vår ansökan om grundbidrag från 

kommunen. Jenny kontaktar Birgitta Lundh Gitse för att kolla om vår ansökan 
har kommit in. birgitta.lundh-gitse@stenungsund.se 

b. När det gäller ansökan från Tjörns och Orusts kommuner så får vi fundera mer 
på dessa möjligheter inför framtiden. 
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8. Rapporter  
a. Internationella kvinnodagen 8 mars 

Lyckat arrangemang. Se rapport på föreningens hemsida.  
b. FN-distriktets årsmöte 18 mars 

Jenny, Sylvia och Lea deltog. Föreläsning om Agenda 2030 av Lowe Smith 
Jonsson, Svenska FN förbundets Agenda 2030-ambassadör. Diskussion 
fördes om hur samarbetet oss lokala FN-föreningar emellan kan stärkas, samt 
om hur vi lokalt kan arbeta för implementering av Agenda 2030, bl.a. genom 
att påminna kommuner och landsting om deras roll och ansvar. Distriktets 
kassör Linn Snarset pekade också på vikten av ökat medlemsantal samt ökat 
antal medlemsorganisationer i distriktet. Många visade också stort intresse för 
en studiecirkel kring UNPA-kampanjens förslag om att upprätta en 
parlamentarisk församling inom FN. Margareta Feldt valdes till ordförande, 
Gabriel Bake till vice ordförande, Sylvia Wallin till sekreterare, och Jenny 
Sporrong till att ingå i valberedningen tillsammans med Anna-Lisa Björneberg 
(sammankallande) och Karl-Göran Sundvall. Vi beslutar betala in 1000 kr till 
distriktet.  

c. Skrivelse för ett demokratiskt FN 
Skrivelsen har varit upp på förbundsstyrelsens senaste styrelsemöte och de 
ska återkomma med respons. 

d. B-kurs Fred och Säkerhet i Göteborg 31 mars. 
Ingen från vår förening medverkade. 

e. Utvärdering av Föreningarnas dag 
Jimmy har lämnat skriftlig rapport på mail. Vi undersöker om den kan 
vidarebefofordras till kommunen. Nästa föreningarnas dag är 2018. 

9. Vårens & sommarens planer 
a. FN-forum 13-14 maj. Jenny åker. Tar gärna med sig kunskap och frågor från 

styrelsen. 
b. UNg17 18-21 maj i Härnösand. Frågan bordlägges. 
c. Medverkan på Stenungsunds kommuns Nationaldagsfirande 6/6. Petter ställer 

frågan till styrelsens epost om vilka som vill/kan medverka. Sylvia kollar med 
förbundet om det finns material kring Agenda 2030. Petter meddelar Britta att 
vi vill vara med. 

d. Fler planer för våren och sommaren? 
Jenny intresserad av att åka på FN-förbundets B-kurs i Stockholm 29/4. 
Föreningen står för avgift och resa. 

10. Höstens planer 
a. Globala aktionsveckan för ett världsparlament 20-30 oktober 

Bra om vi kan upprätta arbetsgrupper inför höstens arrangemang. 
b. Kyrkornas globala vecka 19-26 november 2017 
c. Föreningarnas dag. Sker först 2018 nästa gång. 
d. Fler planer för hösten? 



 
 

i. Workshop om mänskliga rättigheter.  
ii. Studiecirkel om kvinnokonventionen - Anna Quiroga 

11. Projekt medlemsrekrytering? 
a. En idé om Facebook-kampanj lyftes. 
b. Fundering kring nyhetsbrev eller månadsbrev lyftes. 
c. Vi beslutade att vu diskuterar vidare frågan om medlemsrekrytering vid tillfälle. 

12. Övriga frågor (punkter som anmäls i samband med mötet) 
a. Roll-up. Jenny Sporrong kontaktar förbundskansliet och frågar om möjlighet. 
b. Petter intresserad av att ingå i förbundsstyrelsen. Föreningens styrelse vill 

gärna nominera Petter. 
c. Zahra håller på med projektansökan för Ensamkommandes förbund, som hon 

mailar till styrelsen. 
d. Vi vill ha fika på våra styrelsemöten och att styrelsens medlemmar turas om 

att fixa med fika. Kaffe kan beställas från kaféet på Fregatten. 
13. Nästa möte 4 maj. Conny fixar fika. 
14. Mötet avslutades 
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