
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Tisdag 5/4 2016 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30 

Närvarande styrelseledamöter: Jimmy Lövgren, Sylvia Wallin, Hans Strandberg, Anna 

Quiroga, Bosse Karlsson, Martin Carlsson, Petter Ölmunger, Staffan Lundstedt (suppleant) 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötessekreterare: Petter Ölmunger 

3. Val av justerare: Anna Quiroga 

4. Godkännande av dagordningen  

5. Föregående protokoll (28/1 & 25/2) gicks igenom och lades till handlingarna. 

Årsmötesandlingar som ska skickas till FN-förbundet: Fjolårets årsredovisning, 

Justerat årsmötesprotokoll & Kontaktuppgifter och rollfördelning i den aktuella 

styrelsen, samt föreningens/distriktets bankkontouppgifter. Petter ansvarar för att 

dessa handlingar skickas in. 

6. Rapport från FN-distriktets årsmöte 

Annelie Börjesson berättade om sina erfarenheter från FN-högkvarteret i New York 

som representant för Svenska FN-förbundet. Sylvia Wallin blev omvald och Anna 

Quiroga nyvald till distriktets styrelse. 

7. Ekonomi 

a. 1000 kr har satts in på FN-distriktets konto för STO FN-förenings bidrag till 

distriktet för år 2016. Det är bra om även övriga föreningar betalar in till 

distriktet.  

b. Jimmy berättade om ett par små inköp (blommor och bok) som gjorts för 

föreningens räkning. 

c. Ca 250 kr finns för tillfället i handkassan 

d. Jimmy kollar med banken om det finns möjlighet att koppla ett kontokort till 

vårt konto. 

e. Projektbidrag söks senast 1/5 från FN-förbundet för 2016. Jimmy skriver 

ansökan. 

f. 2015 års projektbidrag skulle ha redovisats 1 april 2016 och vi behöver nu 

redovisa detta så fort som möjligt. Petter tar fram uppgifter för redovisningen. 

8. Inspirationsträff lördag 16/4 i Göteborg 



 
 

Anna kan gå. Jimmy anmäler till Eva Brattander att Anna. 

9. Ung16-helg i Härnösand 19-22/5. Kostnad 495 kr + resa 300 (resten från förbundet) 

Föreningen sponsrar gärna anmälningsavgift och resa om någon skulle vilja åka. 

10. Insändare i lokaltidningen inför Internationella kvinnodagen 8/3.  

Anna skrev en bra insändare. Foto på insändaren har lagts upp på vår FB-sida. 

Texten ska även läggas upp på vår hemsida. 

11. Evenemang/Projekt på gång:  

a. Konsert med Ingegerd Björklund 

Lördag 7/5 kl. 14 på Fregatten. Kostnad 8000 kr (6000 kr + resa och 

traktamente). Svenska kyrkan i Stenungsund har sagt att man gärna är med 

på arrangemanget och kan sponsra med 2000-3000 kr samt stå för produktion 

av affischer. Jimmy gör ansökan om bidrag på kommunens hemsida. Sylvia 

kollar med konst- och teaterföreningarna. I samband med konserten visar och 

berättar Ingegerd även om sina tavlor. Sylvia kollar vidare om hur upplägget 

är tänkt samt att vi har tillgång till ett välljudande piano i lokalen. I samband 

med arrangemanget samlar vi in pengar till UNHCR 

i. Affischer och marknadsföring. Svenska kyrkan trycker affisch för 

vidare distribution av alla som har möjlighet. Petter låter trycka 

affischerna och meddelar när de är klara.  

ii. Anna, Petter, Hans, Martin & Sylvia tror sig kunna medverka. 

iii. Som tack till Ingegerd ges ett gåvobevis för UNHCR. Vi behöver 

bestämma vilken summa vi ska sätta in för. 

b. Aktivitetsdag på Svenshögens asylboende 

Jimmy sitter med i kommunens beredning för vuxna, som bland annat jobbar 

med att ta fram en flyktingpolicy. Kontakt tas med beredningen för unga om ett 

arrangemang. Ett möjligt upplägg skulle kunna vara fotboll kombinerat med 

”karneval”/fest. Skulle kunna vara intressant att involvera flyktingboendet för 

ensamkommande barn Uddesten på Galtarö i Ödsmål. 

c. Medverkan på nationaldagen 

Vi medverkar gärna liksom tidigare år i nationaldagsparad med vår FN-flagga, 

samt med insamling och aktivitet för Svenska FN-förbundets kampanj för 

minröjning, utanför eller inne i Fregatten beroende på väder. Vi försöker hålla 

koll på eventuella planer på att på Tjörn och i Stenungsund välkomna 

nyanlända flyktingar, vilket vi i så fall gärna deltar i som förening. Jimmy 

anmäler vårt intresse till nationaldagens planeringsgrupp. Sylvia kollar efter 



 
 

koner och ögonbindlar för spel med minor. Petter, Martin, Anna, och Sylvia, 

och möjligen Staffan, Hans och Bosse kan delta. 

12. Aktiviteter i höst 

a. Talare i samband med FN-dagen. Vi har inte fått något svar från Jens Orback. 

Vi kollar istället med Birgitta Ohlsson eller alternativt med Karl-Göran 

Sundvall.  

b. Vi uppmärksammar gärna Flicka-kampanjen någon gång under hösten. Vi får 

undersöka vidare lämpliga datum och upplägg. 

c. Globala aktionsveckan för ett världsparlament 20-30 oktober. Vi vill göra något 

i samband med aktionsveckan och funderar vidare på datum och upplägg. 

d. Ska vi göra något i samband med MR-dagen 10/12? Vi funderar vidare på 

detta. 

e. Utställningsmontern på Fregatten. Sylvia bokar i november.  

13. Rapport från FN-distriktet 

a. Projekt i Mbita i Kenya: distriktet har sökt bidrag från Forum Syd för en 

förstudie om ungdomsfrågor. 

b. Bildandet av en ungdomsgrupp i distriktet (Lovisa Andersson och Olivia  i 

Göteborg, samordnare). FB-sida för ungdomsgruppen har skapats. Lästips: 

”Alla borde vara feminister”.  

c. Petter bjuds in till nästa möte sö 5/6 kl. 16 för att informera om UNPA-

kampanjen. Inte möjligt. Siktar på 4/9 istället. 

d. En idé i distriktet är att genomföra en turné med ”Wallströms resolution” eller 

”Kvinnornas krig” på gymnasieskolor och andra lämpliga sammanhang i 

distriktets område. 

e. Öppen FB-grupp har skapats för distriktet 

14. Övrigt 

15. Nästa styrelsemöte blir tisdag 3 maj 

16. Mötet avslutas 

 

Antecknat av: 

 

 

Justerat av 


