
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 11/9 2017 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Jimmy Lövgren, Martin Carlsson, Jenny Sporrong, Sylvia, 

Wallin, Bosse Karlsson, Conny Nilsson, Petter Ölmunger 

Andra närvarande: Erika Andersson, samordnare för församlingsedagogerna, Svenska 

kyrkan, Tjörn, Per-Ivar Östmann, projektledare för diakonal ungdomsverksamhet, Svenska 

kyrkan, Tjörn, Evamaria Hallberg, enhetschef för ungdomsverksamheten i Stenungsund, Ulla 

Hagman, Orust 

 

1. Träff med ansvariga för ungdomsaktiviteter i STO-området 
Vi förde att samtal med företrädare för ungdomsaktiviteter i STO-området om 
möjligheten att lyfta FN-relaterade frågor i arbetet med ungdomar i våra områden. Vi 
beslutade att starta en Facebook-grupp för att fortsätta samtalet.  

2. Mötet öppnades  
Mötet öppnades av ordförande Jenny Sporrong 

3. Val av sekreterare  
Petter Ölmunger 

4. Val av justerare 
Conny Nilsson 

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

6. Föregående protokoll (17/8-17)  
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

7. Ekonomin  

a. Bosse gav en ekonomisk rapport. På vårt konto har vi ca 14000 kr för tillfället. 

8. Höstens aktiviteter 
a. Globala aktionsveckan för ett världsparlament 20-30 oktober & FN-dagen 24 

oktober. Vladilslav Savic är inbjuden som talare och vi väntar på svar från 

honom. Jenny kollar med förbundet om förutsättningar att söka rörliga bidrag 

för att finansiera eventuell talare. Om inte föredragshållare kan komma eller 

om det blir för kort om tid att förbereda inför FN-dagen så är planen att vi gör 



 
 

en fotoaktion och ett informationsevent om föreningen 24 oktober. Martin 

kollar om det är möjligt att stå i Fregatten den dagen. 

b. Kyrkornas globala vecka 19-26 november 2017. Planen så här långt är att 

visa dokumentärfilmen Kakuma, att ha ett föredrag om Agenda 2030 och att 

ha en musikgudstjänst om hållbarhet i Stenungsunds kapell i samarbete med 

Svenska kyrkan. 

9. Ansökan om Agenda 2030 bidrag 
a. Vi funderar vidare på om det finns behov av att söka medel t.ex. i samband 

med Kyrkornas globala vecka. 

10. Projektbidrag till säkerhetsrådsaktiviteter  
a. Även detta bidrag kan eventuellt sökas för att finansiera föredragshållare som 

Vladislav Savic. Vi undersöker eventuellt denna möjlighet efter att vi har fått 

svar från Vladislav. 

11. Rollup- FN logga.  
Conny har kollat med Totalreklam i Stenungsund som kan göra strandflaggor i olika 

storlekar. Conny undersöker detta vidare. Bra om strandflaggan är lagom stor för att 

ha både ute och inne.  

12. Medlemsrekrytering 
Conny rapportterade om ett mail från Iris Edelstam som arbetar med 

medlemsrekrytering på Svenska FN-förbundet. Iris tipsade i stort om aktiviteter som 

vår förening redan gör samt hänvisade till Malmö och Växjö FN-föreningar som har 

varit framgångsrika i detta avseende. En ytterligare tanke kan vara att vi i styrelsen 

frågar någon i vårt nätverk om att bli medlem. 

13. Regeringens aktionsförslag på genomförandet av Agenda 2030 
Intressant att vikten av parlamentarisk förankring understryks i delegationens 

handling. Utvecklas det en parallell handlingsplan på kommunal och regional nivå? 

Vilket mandat har delegationen i förhållande till regeringen?  

14. UNPA studiecirkel 
Få anmälda från FN-distriktets föreningar. Vi beslutade at öppna upp kursen för 

allmänheten. Petter förbereder Facebook-event och mailutskick 

15. Övriga frågor  
a. För att fördjupa våra samtal om FN kan det vara en idé att ha en tema-träff 

per termin som tar upp relevanta frågeställningar. För att stärka gemenskapen 



 
 

i styrelsen och i föreningen är en tanke att vi framöver arrangerar en 

trivselträff för styrelsen och en trivselträff för föreningens medlemmar. 

b. Elin Hermansson är projektanställd för att jobba med hållbar kemi i 

Stenungsund. Vi vill bjuda in Elin vid tillfälle för att höra mer om hennes 

arbete. 

c. Conny bjuder in Pierre Simonsson, Sensus, för eventuell fördjupningsträff om 

kritiskt tänkande. 

d. Sandra Lindqvist från Stenungsund har utsetts till ny Agenda 

2030-ambassadör. Vi vill bjuda in Sandra för att höra mer om hennes arbete. 

En tanke kan vara att engagera henne i Kyrkornas globala vecka. 

16. Nästa möte  
Torsdagen 12 oktober och torsdagen 9 november. 

17. Mötet avslutades 

Antecknat av: 

 

Justerat av: 


