
 
 

Verksamhetsberättelse 2016 
för Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening 

 
Årsmötet 25 februari  

Torsdagen den 25 februari 2016 höll STO FN-förening årsmöte på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. 

Mötet inleddes med att Karin Alexandersson berättade om sina erfarenheter från Sydafrika och från det 

sydafrikanska FN-förbundet. Karin, som bland annat har studerat globala studier i Göteborg och varit 

engagerad som millenniemålsambassadör för Svenska FN-förbundet, höll ett intressant och inspirerande 

föredrag som väckte flera frågor hos mötesdeltagarna. 

Efter presentation ledde Pia Solefors, verksamhetschef för kultur och fritid i Stenungsund, föreningens 

årsmöte. Ett aktivt verksamhetsår, bland annat med insamlingar till FN:s flyktingorgan UNHCR och med ett 

framgångsrikt engagemang för ett mer demokratiskt FN kunde läggas till handlingarna. 

I samband med årsmötet formerades även en ny styrelse: Jimmy Lövgren, ordförande (omval), Sylvia 

Wallin, vice ordförande (omval), Bosse Karlsson, kassör (nyval), Petter Ölmunger, sekreterare (omval), 

Anna Quiroga, ungdomsansvarig (nyval), Martin Carlsson, ansvarig för lokalbokningar (omval), Hans 

Strandberg (nyval), Staffan Lundstedt, suppleant (omval, fast ny som suppleant) 

Stort tack till avgående kassör Staffan Vretborn och suppleant Kerstin Gunneröd för ert engagemang för 

föreningen. Stort tack till föreningens valberedning som glädjande nog kunde väljas på ytterligare ett år: 

Janette Olsson, Birgit Lövkvist. Och stort tack till revisorerna för ert arbete med att granska föreningens 

räkenskaper. För kommande år utsågs till revisorer: Bo Pettersson (omval), Staffan Vretborn, suppleant 

(nyval) 

 

Insändare i Lokaltidningen på Internationella kvinnodagen, 8 mars 

Vår styrelseledamot Anna Quiroga skrev en insändare som pulicerades i Lokaltidningen STO med rubriken 

”ÄNNU ÄR VI INTE KLARA MED JÄMSTÄLLDHETEN!” Läs texten i sin helhet på vår hemsida. 

 

7 maj, Ingegerd Björklund sjöng och berättade om Dag Hammarskjöld 

Lördagen 7 maj gästades Kulturhuset Fregatten av Dr. Ingegerd Björklund som bjöd på sina ”Vägmärken”, 

sånger och berättelser om Dag Hammarskjöld, inspirerade från de dagboksanteckningar som FN:s andre 

generalsekreterare förde under sitt liv. 



 
 

Efter föreställningen visade Ingegerd också sina glitter- och grusbetonade konstverk, även de med subtila 

motiv från Vägmärken. Den lilla skaran åhörare som trots den högsommarvarma vårdagens frestelser tog sig 

tid att lyssna på föreställningen fylldes av tacksamhet över Ingegerd Björklunds kunniga och levande 

framställning. 

I samband med föreställningen samlade vi in pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR. Föreställningen var ett 

samarrangemang med Stenungsunds konstförening, Stenungsunds kommun och Svenska kyrkan i 

Stenungsund. 

 

13-15 maj, Miljöpartiet uttryckte stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN 

På sin kongress i Karlstad 13-15 maj 2016 antog Miljöpartiet de gröna en motion ”för ett demokratiskt FN”. 

Motionen, som var inskickad från Miljöpartiets lokalavdelning i Stenungsund, ”uttrycker stöd för 

UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament”. STO 

FN-förening driver frågan om ett demokratiskt FN och upprättandet av ett FN-parlament. 2015 antog 

Svenska FN-förbundets kongress i Göteborg en motion från vår förening i samma fråga.  

 

6 juni, STO FN-förening firade Sveriges nationaldag 

Måndagen 6 juni deltog STO FN-förening traditionsenligt i det årliga nationaldagsfirandet i Stenungsund. 

Firandet började med parad från Stenungsunds kulturhus till parken utanför Kulturhuset Fregatten. Väl på 

plats i Kulturhusparken samlade vi in pengar till Svenska FN-förbundets insamlingsprojekt för minröjning 

och allmänheten bjöds in till att gå med ögonbindel genom vårt simulerade minfält. Vi arrangerade även en 

FN-relaterad tipspromenad runt parken med fina priser från FN-förbundets nätbutik. 

 

8 oktober, Föreningarnas dag 

Lördagen 8 oktober deltog STO FN-förening i föreningarnas dag på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. 

En mängd föreningar fanns på plats för att berätta om sig och sina verksamheter. 

I samband med dagen uppmärksammade vi särskilt Svenska FN-förbundets kampanjer för Flickors 

rättigheter och för minröjning. 

 

 

 



 
 

20 oktober, Följeslagare i konfliktens centrum 

Torsdagen 20 oktober hade vi förmånen att lyssna till Karl-Göran Sundvall, tidigare yrkesofficer och 

numera lärare i Uddevalla, berätta om sina erfarenheter som följeslagare i Israel/Palestina. 

Utöver egna bilder och berättelser delade Karl-Göran även med sig av sin stora kunskap om områdets 

historia och om den komplexa bakgrunden till landets konflikter. 

Ett 20-tal personer lyssnade på det intressanta och innehållsrika föredraget och deltog i efterföljande samtal 

och frågestund. 

 

Världsparlament nu! - fotoaktion 20 oktober 2016 

Vi vill att vårt globala samhälle och vårt FN-system demokratiseras. Vi vill att den samlade mänskligheten 

och den enskilda människan ska få en röst i de globala beslutsprocesserna. Därför stöder vi kampanjen för 

en parlamentarisk församling inom FN och deltar i den globala aktionsveckan för ett världsparlament. 

 

24 oktober, FN-dagen på Nösnäsgymnasiet 

På Nösnäsgymnasiet i Stenungsund uppmärksammades årets FN-dag 24 oktober med aktiviteter som lyfte 

internationella och globala utmaningar. 

Bland eleverna som deltog fanns många ungdomar med bakgrund i Afghanistan. Flera av dessa framförde 

fina sånger och tal med berättelser från Afghanistan och om sin resa till och in i Sverige. Berättelserna 

andades oro inför en oviss framtid, men också hopp och tacksamhet. 

Andra elever lyfte olika mänskliga rättigheter, bland annat flickors och kvinnors rättigheter. 

Petter Ölmunger från vår styrelse var inbjuden för att hålla ett föredrag om Förenta Nationerna i gymnasiets 

aula. Ett 30-tal elever var samlade och fick höra om bakgrunden till organisationen, dess struktur i 

grunddrag och några av de utmaningar som FN står inför. 

 

18 november, HOPP - föreställning om människans ansvar för en hållbar värld 

Fredagen 18 november kom drygt 300 personer till Kulturhuset Fregatten för att se och höra 

konsertföreställningen och körverket Hopp, om människans ansvar för en hållbar värld och om vikten av att 

känna och dela hopp i den svåra uppgiften. Text och musik hade skrivits av Mats Alfredson, 

hållbarhetskonsulent, och av Simon Ljungman, känd musiker från bland annat Augustifamiljen och bandet 

bakom Håkan Hellström. I konserten medverkade även körer och barnkörer från Stenungsund.  



 
 

Inför konserten och i pausen pågick en hållbarhetsmässa, där de föreningar som stod bakom eventet, 

däribland STO FN-förening, hade möjlighet att visa upp sitt arbete för en mer hållbar värld. Vi lyfte särskilt 

de nya globala hållbarhetsmålen och UNPA-kampanjen. 

STO FN-förening är mycket stolta och glada för att vi kunde vara med som medarrangör till detta fina event, 

i samarbete med Stenungsunds kommun, Svenska kyrkan i Stenungsund, Studieförbundet Vuxenskolan, 

Hogia och Stenungsundshem. 

 

10 december, Ljusmanifestation för mänskliga rättigheter 

Lördagen 10 december, internationella dagen för mänskliga rättigheter, arrangerade STO FN- 

förening en Ljusmanifestation i Kulturhusparken i Stenungsund. 

Efter inledande glöggfika i decembermörkret inleddes Ljusmanifestationen med att Janette Olsson talade om 

flickors rättigheter och villkor på vår jord. Efter Janette talade Barack Elham om hur det kan vara att komma 

som ensamkommande flyktingbarn till Sverige och om sitt fredshopp för världen. 

Efter talen manifesterade de ca 50 deltagarna sitt stöd för de mänskliga rättigheternas principer genom att 

låta flygande ljuslyktor stiga upp mot kvällshimlen. 

 

Styrelsens arbete 

STO FN-förenings styrelse har under verksamhetsåret 2016 haft 9 styrelsemöten. Anna Quiroga och Sylvia 

Wallin har representerat föreningen i styrelsen för Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt. 

 

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 

 

http://www.facebook.com/fnsto

