
 
 

Verksamhetsberättelse 2015 
för Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening 

 
i. Årsmötet 19 februari  

a. Följande personer utsågs till att ingå i styrelsen under ett år: Jimmy Lövgren 

(ordförande), Staffan Vretborn (kassör), Martin Carlsson, Staffan Lundstedt, Sylvia 

Wallin, Petter Ölmunger, Kerstin Gunneröd (suppleant).  

b. Till revisorer utsågs: Ann-Sofie Olander Floris, Bo Pettersson, Erling Alsin (suppleant) 

c. Till valberedning utsågs: Janette Olsson, Birgit Lövqvist 

d. STO FN-förening beslutade sig för att som anta en motion om att verka för global 

demokrati och ett demokratiserat FN som sin egen. 

ii. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 möten. 

iii. 28 mars deltog Sylvia Wallin, Jimmy Lövgren och Martin Carlsson från föreningens styrelse i 

FN-distriktets årsmöte på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, samt deltog i arrangemang om 

Mellanöstern av Fredsrörelsen Kungälv. 

iv. 16 april gästade styrelseledamot Petter Ölmunger Fredsrörelsen Kungälv för att berätta om 

förslaget att upprätta ett FN-parlament och om STO FN-förenings engagemang i denna fråga. 

v. 4 maj gästade Ida Lopez Pochat, Frida Hannerz och Elin Persson, deltagare på Billströmska 

Folkhögskolans kurs De Ungas Rätt, Kulturhuset Fregatten och berättade om hur utsatta grupper 

påverkas av förtryck i det bolivianska samhället. Det uppskattade föredraget hördes av ca 20 

personer och var ett samarrangemang mellan STO FN-förening, Rädda Barnen & Billströmska 

Folkhögskolan. 

vi. 5 maj lyssnade föreningens styrelse och andra åhörare till Khaled Arnous, flykting från Syrien 

som tidigare arbetat för Syriens jordbruksdepartement. Khaled höll ett föredrag och svarade på 

frågor om utbildning och kompetens i Syriens jordbruksministerium 

vii. 13-14 juni deltog Petter Ölmunger (ombud), Jimmy Lövgren (ersättare) och Martin Carlsson 

(observatör) i Svenska FN-förbundets kongress i Göteborg. I samband med kongressen 

diskuterades många viktiga frågor, bland annat angående rörelsens organisation. Även vår 

motion för ett demokratiskt FN behandlades och efter en  ganska lång debatt valde kongressen 

och förbundsstyrelsen att anta förslaget från STO FN-förening om att Svenska FN-förbundet 



 
 

uttrycker stöd för UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett 

demokratiskt FN-parlament 

viii. I september arrangerade vi en utställning om FN och om vårt arbete i föreningsmontern på 

Kulturhuset Fregatten. 

ix. 10 oktober arrangerade STO FN-förening och Svenska kyrkan i Stenungsund, på initiativ från 

frivilliga, en musikgala och manifestation för medmänsklighet i Ödsmåls kyrka. I samband med 

musikgalan samlades 42 003 kr in till UNHCR:s arbete. 

x. 15-25 oktober deltog STO FN-förening i en Global aktionsvecka för ett världsparlament. Se mer 

på www.worldparliamentnow.org 

xi. 20 oktober var STO FN-förening medarrangör till ett seminarium i Sveriges riksdag kring frågan 

om ett världsparlament, med författaren och filosofen Folke Tersman som talare. 

Riksdagsledamöter från 5 olika riksdagspartier och andra gäster från civilsamhället deltog. 

xii. 23 oktober besökte vår ordförande Jimmy Lövgren tillsammans med Petter Ölmunger 

Nösnäsgymnasiet för att delta i skolans arrangemang inför FN-dagen. Vi berättade om FN och 

om vår förening och tittade på elevernas fina material. 

xiii.  På FN-dagen 24 oktober arrangerade STO FN-förening ett föredrag på Kulturhuset Fregatten 

med tidigare mångårige riksdagsledamoten och vice partiordföranden (v) Johan Lönnroth som 

talade under rubriken ”Global demokrati – annars överlever inte välfärdsstaten!”. 

 

Läs mer om våra verksamheter och se lite bilder från året på vår hemsida: www.fn.se/sto och på 

vår Facebook-sida: www.facebook.com/fnsto 
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