
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Måndag 12/6 2017 

 

Plats: Kaptensrummet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Jenny Sporrong, Lea Ek, Anna Quiroga, Bosse Karlsson, 

Petter Ölmunger, Martin Carlsson, Conny Nilsson 

1. Mötet öppnades  
Mötet öppnades av ordförande Jenny Sporrong 

2. Val av sekreterare  
Petter Ölmunger 

3. Val av justerare 
Anna Quiroga 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes efter att några övriga frågor anmälts. 

5. Föregående protokoll (4/5-17)  
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Ekonomin 
a. Saldo: 12 617 kr 
b. 3000 kr grundbidrag från FN-förbundet har kommit in 
c. 1500 kr från kommunens föreningsbidrag har kommit in 

7. Rapporter 
a. Nationaldagen 6/6-17 

Lite tråkigt att det inte var någon parad. Hade varit fint om FN-föreningen hade 
blivit presenterade och kunnat bidra med något musikaliskt eller annat inslag 
på scen. 
650 kr samlades in till FN-förbundets kampanj Minor. 
Kan vara en idé att ha ett tydligare upplägg kring hur tipspromenadens vinnare 
utses och uppmärksammas. Årets vinnare blev Bengt Adielsson som vinner 
en t-shirt från FN-förbundets webbutik. 
Anna mailar tipspromenaden digitalt så att den kan sparas och användas igen. 

b. Kommunens nationaldagslunch 



 
 

Jenny Sporrong medverkade i egenskap av föreningens ordförande. Nya 
medborgare uppmärksammades i samband med lunchen. Inte så många från 
företagen och industrierna närvarade. 

c. FN-förbundets B-kurs om Agenda 2030/Globala målen samt projekt 
Flicka och Skolmat. Jenny gav en rapport från kursen. Rapporten läggs 
upp på hemsidan. Var och en i styrelsen får ett Inspirationsmaterial och 
en antologi om Agenda 2030. Jenny beställer. 

d. Rapport från FN-forum. Jenny berättade om erfarenheter från 
FN-forum. Säkerhetspolitiska frågor lyftes. Kompletterande rapport 
kommer vid senare tillfälle. 

8. Projektansökan 
Jenny gör ett utkast till ansökan för årligt projektbidrag (upp till 20000) 

9. Planer för sommaren och hösten 2017 
Projektgrupp/arbetsgrupp för Agenda 2030? 

a. Ansökan om projektbidrag Agenda 2030 (upp till 5000 kr). Vi prioriterar 
tills vidare ansökan om årligt projektbidrag. 

b. Globala aktionsveckan för ett världsparlament 20-30 oktober 
Petter, Anna och Conny utgör arbetsgrupp 

c. FN-dagen 24 oktober 
Anna och Lea utgör arbetsgrupp. John Sporrong tillfrågas särskilt.  

d. Samverkan med Svenska kyrkan? Kyrkornas globala vecka, november. 
Arbetsgrupp: Petter, Jenny & Martin utgör arbetsgrupp. Förfrågan om 
att ingå i någon av arbetsgrupperna ställs även på maillistan. 

e. Studiecirkel UNPA-kampanjen. Frågan bordlägges i avvaktan på mer 
information från FN-distriktet. 

10.Övriga frågor 
a. Montessoriskolan uppföljning. En dialog förs med rektor Malin om 

eventuell uppföljning i höst. 
b. Årets FN-vän: Marlena Ernman & Mina Dennert har nämnts som 

förslag. Förfrågan mailas ut till epostlistan för att samla in fler förslag. 
c. Årets FN-vän i STO-området. Vi behöver hitta ett bra namn för priset, 

kriterier för att vinna priset och form av pris och prisutdelning. 
11.Nästa möte  

Torsdag 17 augusti 



 
 

12.Mötet avslutades 
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Justerat av: 


