
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 28/1 2016 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30 

Närvarande styrelseledamöter: Martin Carlsson, Staffan Lundstedt, Sylvia Wallin, 

Petter Ölmunger 

Övriga: Birgit Lövkvist, Janette Olsson 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötessekreterare: Petter Ölmunger 

3. Val av justerare: Staffan Lundstedt 

4. Godkännande av dagordningen  

5. Föregående protokoll (17/12-15) gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Ekonomi 

Ärendet bordlades. 

7. Evenemang/Projekt på gång:  

a) Rädda Barnen arrangerar Kafé med julgransplundring på Svenshögens 

asylboende, lördagen 30/1 kl. 14. 

b) Ingen ny information angående planer på fotbollsturnering och integrationsdag på 

Svenshögens asylboende.  

c) Rapport från FN-distriktets visionsmöte 17/1-16 

Ingen från STO FN-förening hade möjlighet att delta. 

Vi diskuterade de olika idéerna som enligt protokoll var uppe på mötet. Vi tyckte 

särskilt att idén om ett ungdomsnätverk i distriktet verkar bra. 

Vi frågade oss varför inte vårt förslag till distriktet om att lyfta frågan om ett 

demokratiskt FN verkar ha diskuterats på mötet. Sylvia ska höra sig för om detta. 

d) Konsert med Ingegerd Björklund 

a. För att underlätta för fler styrelsemedlemmar att delta flyttas detta 

arrangemang förslagsvis till lördag 7/5 kl. 14. Sylvia undersöker 

möjligheten att boka lokal på Fregatten vid detta tillfälle.  

b. Bidrag bör sökas från kommunen. Petter undersöker om Svenska kyrkan 

vill vara med som arrangör. 

c. I samband med konserten vill vi även försöka ge möjlighet att visa 

Ingegerds konst. 



 
 

e) Talare i samband med FN-dagen 

Jens Orback har ännu inte svarat på inbjudan att komma och tala i samband med 

FN-dagen 2016. Ny kontakt tas. Även Birgitta Ohlsson och Gudrun Schyman 

lyftes som möjliga talare. 

8. Årsmötet 

a. Årsmötet blir alltså torsdag 25/2 kl. 18 i Kaptensrummet, Kulturhuset 

Fregatten. Se föregående protokoll (17/12-15) för vidare detaljer. 

b. Årsmötet inleds med att Karin Alexandersson berättar om sina erfarenheter 

från Sydafrika och det sydafrikanska FN-förbundet. 

c. I samband med föreningens årsmöte ska även ombud utses till distriktets 

årsmöte lördag 12/3 kl. 10 i Uddevalla. 

9. Övrigt 

a. Idé lyftes att FN-föreningen och kommunen skulle kunna arrangera något 

gemensamt i närheten av FN-dagen 24/10. Ett förslag skulle kunna vara att 

någon från föreningen gästar kommunfullmäktiges sammanträde 17/10 och 

samtalar utifrån ämnet ”Utbildar vi demokratiska världsmedborgare?” 

b. Sylvia har varit i kontakt med Eje Nilsson som framför sina hälsningar till 

föreningen. 

c. Internationella kvinnodagen 8/3-16. Ett samtal fördes om att försöka bjuda in 

till en gemensam manifestation på Internationella kvinnodagen. Eventuellt 

skulle det kunna vara ett enkelt musikaliskt framträdande på Sandbergs plats 

där även ett informationsmaterial kan delas ut. Petter kollar på UN Women 

och funderar på hur ett infoblad skulle kunna se ut. Janette kollar med Carin 

Oleryd om hon vill sjunga. 

10. Nästa styrelsemöte blir efter årsmötet 25/2 

11. Mötet avslutas 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av 


