
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 12/10 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, Lea Ek 

1. Mötet öppnades  
Mötet öppnades av ordförande Jenny Sporrong 

2. Val av sekreterare  
Petter Ölmunger 

3. Val av justerare 
Sylvia Wallin 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes efter att en punkt om utställningsmontern lagts till och 

några övriga frågor anmälts. 

5. Föregående protokoll (11/9-17)  
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Ekonomin  
Saldo för närvarande är ca 12300 kr. FN-föreningen betalar Jennys tågbiljett till 

Stockholm för att delta i FN-förbundets Inspirationshelg Agenda 2030 och FN:s 

säkerhetsråd 14-15 oktober.  

7. Globala aktionsveckan 20-30 oktober 
a. Vladislav Savic har möjlighet att komma.Han kostar 10000 kr vilket är mycket 

pengar för en liten förening. Vi avvaktar tills vidare och undersöker möjlighet 

till samarbete och medfinansiering, till exempel med något studieförbund eller 

FN-förbundet. Ytterligare en idé är att samarbeta med integrationssamordnare 

i STO-området. Lea hör med integrationssamordnare på Tjörn och Orust. 

Jenny undersöker i samband med inspirationshelgen om det finns pengar från 

förbundet att söka för detta. 

b. Aktiviteter FN-dagen 24 oktober.  

i. Kulturhuset Fregatten: Vi har bokat ett bord i foajén där vi kommer stå 

från kl. 15 till efter Kulturskolans konsert, ca kl. 19. Kl. 17.30 gör vi en 

fotoaktion för Globala aktionsveckan för ett världsparlament.  



 
 

ii. Nösnäsgymnasiet: Sylvia kontaktar Magnus Olofsson på 

Nösnäsgymnasiet och frågar om det passar att vi är där en stund på 

FN-dagen. Eventuellt skulle det kunna vara en idé att låta elever från 

Montessoriskolan berätta om sina erfarenheter från MUN. Bra om de 

som eventuellt finns på Nösnäs har FN-tröjor på sig. Petter kollar om 

det går att beställa fler. 

iii. Material att beställa: Vimplar, badges, ballonger, karameller, 

medlemskapsfoldern, föreningens folder, Agenda 2030 foldrar (Petter 

kolla. Petter kollar vad som finns och beställer vid behov.  

iv. Jenny har beställt demokrati-böcker som vi kan ge till människor som 

tecknar medlemskap. 

8. Utställningsmontern 
a. Sylvia har bokat montern i november. Jimmy och Sylvia träffas och gör i 

ordning med hjälp av material som används på FN-dagen. 

9. Kyrkornas globala vecka 19-26 November 
a. Sandra Lindqvist har möjlighet att komma och prata Agenda 2030 vid 

kyrkkaffe den 19/11 och 26/11. Den 26/11 passar det bra i Ödsmåls 

kyrka/församlingshem. Tyvärr passar det inte i Kristinedalkyrkan denna gång. 

Vi undersöker om det kan fungera i Norum. 

b. 22 november kl. 18.30: Filmvisning av filmen "Kakuma" , om ett av världens 

största flyktingläger. Samtal efter filmen. Stenungesalen på Fregatten är 

bokad. Samarrangemang med Svenska kyrkan i Stenungsund och Fregatten. 

10. FN-förbundets konferens/inspirationsdagar i Stockholm 14-15 oktober 
Jenny deltar från föreningen. 

11. Uppföljning av kontakten med Montessoriskolan 

Vi tittade på en film som några elever på skolan gjort om FN:s arbete för jämställdhet. 

Vi tyckte det var en fin film. Vår ambition och förhoppning är att kunna göra något 

arrangemang tillsammans med Montessoriskolan på sikt. 

12. Uppföljning av kontakten med fritidsgårdarna i STO-området 
a. Jenny har skapat en Facebook-grupp och lägger till alla styrelsens 

medlemmar i gruppen.  

b. Jenny har fått en förfrågan från Hasselgårdens fritidsgrupp, Balkangruppen, 

om möjlighet att söka medel från FN-förbundet. Jenny har vidarebefordrat 



 
 

kontaktuppgifter till FN-förbundets ungdomssekreterare Lowe. 

Balkangruppens idé är att göra studiebesök på bland annat historiskt 

koncentrationsläger och återberätta om det sedan. En förhoppning är att 

Balkangruppen kan bli en del av FN-föreningen som en ungdomssektion. 

13. Rollup/strandpratare 

a. Petter skickar bildfil till Conny med föreningens logga. Conny ber firman ta 

fram offert och förslag på hur strandflagga kan se ut med vår logga. 

14. Övrigt 
a. Kontaktuppgifter till styrelsen. Petter mailar kontaktlista till styrelsen och Jenny 

vidarebefordra den till Karl-Göran Sundvall som i sin roll som valberedning för 

FN-distriktets styrelse efterfrågar kontaktuppgifter. 

b. Agenda 2030 i kommunen - uppföljning. Bordlägges. 

c. Conny kollar med personal på Fregatten om det finns utrymme för förråd. 

d. Idé om att bjuda in FN-ambassadör Sandra Lindqvist att prata om Agenda 

2030 i ett medlemsarrangemang efter nyår. Bordlägges. 

e. Ljusmanifestation i december, förslagsvis på MR-dagen 10 december. Jimmy 

kontaktar Anna och frågar om hon vill ansvara för arrangemanget. 

f. Conny har frågat Pierre Simonsson om han kan hålla ett föredrag på ca 2 

timmar om kritiskt tänkande. Conny håller kontakten angående när det skulle 

kunna passa. 

g. Nästa studiecirkel om Vägen till ett FN-parlament är 26 oktober. FN-distriktet 

vill finansiera fika.  

h. En idé lyftes om att bjuda in Jan Eliasson som talare vid tillfälle. Lea försöker 

komma i kontakt och göra en förfrågan. 

15. Nästa möte 
Våra två kommande styrelsemöten blir 9/11 & 7/12 

16. Mötet avslutades 

Antecknat av: 

 

Justerat av: 


