
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 4/5 2017 

 

Plats: Kaptensrummet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Lea Ek (invaldes som adjungerad styrelseledamot under 

mötet), Anna Quiroga, Bosse Karlsson, Jimmy Lövgren, Petter Ölmunger, Sylvia Wallin, 

Martin Carlsson 

1. Mötet öppnades  
Mötet öppnades av vice ordförande Sylvia Wallin 

2. Val av sekreterare  
Petter Ölmunger 

3. Val av justerare 
Jimmy Lövgren 

4. Godkännande av dagordningen 
5. Föregående protokoll (6/4-17)  
6. Ekonomin 

a. 9904 kr på saldot 
b. Grundbidrag från kommunen och från FN-förbundet har inte kommit än, 

men ska vara på gång enligt Jenny. 
c. Roll-up. Jenny har kontaktat FN-förbundets kansli som skickar en 

roll-up kostnadsfritt. 
d. 1000 kr har satts in till FN-distriktets konto. 
e. 2054 kr har betalats för Jennys medverkan på B-kurs i Stockholm. 

7. Rapporter 
a. Deltagande i B-kurs om Agenda 2030 och de globala målen. 29e April, 

Stockholm. Jenny deltog. Vi ber Jenny skriva en liten rapport och ge en 
briefing om Agenda 2030 i samband med kommande möte. En 
fundering lyftes om hur vi kan introducera och fördjupa oss mer i 
Agenda 2030. Vi funderar vidare på det. På hemsidan 
www.globalamalen.se kan var och en läsa mer om Agenda 2030 och 
de globala målen.  

b. Klimatmarsch i Göteborg lördagen 29 april. 200-300 genomförde 
marschen. Jimmy deltog från vår förening. 

http://www.globalamalen.se/


 
 

c. Ny generalsekreterare för Svenska FN-förbundet, Petra Hallebrant, har 
utsetts och tillträder 14 augusti. 

d. Svenska FN-förbundet har reagerat kritiskt på utnämningen av 
Saudiarabien till FN:s kvinnokommission.  

8. Vår medverkan och planering inför Nationaldagsfirande 6/6 
Anna och Conny leder arbetsgrupp. Lea stöttar upp i föreberedelsearbetet. 
Petter, Jimmy, Lea, Martin kommer. Jenny ansluter till firandet efter att ha 
medverkat på lunchen. Sylvia mailar till Britta och meddelar om vår 
medverkan. 

9. Fler planer för våren och sommaren 2017 
Angående kontakten med Montessoriskolan. Petter kontaktar rektor och 
meddelar att vi inte mäktar med ett arrangemang nu i vår, men att vi gärna 
kommer och besöker skolan och hör lite om elevernas erfarenheter från Rom. 
Ett förslag skulle kunna vara 12 maj. Lea, Petter och Sylvia följer gärna med.  

10.Adjungering av Lea Ek till styrelsen 
Det beslutades att Lea adjungeras till styrelsen. Petter lägger till Lea på 
styrelsens maillista. 

11. Informationsansvarig & arbete med medlemsrekrytering 
a. Petter kan vara informationsansvarig tills vidare och tar fram en 

rollbeskrivning. 
b. Anna funderar på att vara ansvarig för medlemsrekrytering. Lea kan 

eventuellt tänka sig detta uppdrag i höst. Petter föreslår att vi startar ett 
tvåårigt arbete för medlemsrekrytering, med första sikte på årsmötet 
2019. Vi funderar tills nästa möte hur arbetet kan se ut. 

12.FN-forum 13-14 Maj 
Jenny medverkar och får i uppdrag att skriva en rapport 

13.Höstens planer 
a. Ansökan om projektbidrag Agenda 2030. Vi avvaktar mer information 

från Jenny.  
b. Globala aktionsveckan för ett världsparlament 20-30 oktober 

Förfrågan om intresse att delta i arbetsgrupp ställs på mail 
c. FN-dagen 24 oktober 

Förfrågan om intresse att delta i arbetsgrupp ställs på mail 



 
 

d. Samverkan med Svenska kyrkan? Kyrkornas globala vecka, november. 
Bordlägges. 

14.Övriga frågor 
a. Lea lyfte en fundering kring möjligheten att söka medel från företag, 

stiftelser och andra aktörer. Vi tar med oss denna tanke. 
b. Årets FN-vän och FN-supporter. Förslag till FN-vän: Marlena Ernman. 

Förslaget mailas ut till övriga i styrelsen för respons. 
15.Nästa möte  

Måndag 12 juni. Conny ordnar fika. 
16.Mötet avslutades 

 

 

 

Antecknat av: 

 

 

Justerat av: 


