
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Tisdag 21/6 2016 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30 

Närvarande styrelseledamöter: Jimmy Lövgren, Sylvia Wallin, Anna Quiroga, Petter 

Ölmunger, Bosse Karlsson, Martin Carlsson (kom senare) 

Övriga deltagare: Diana Boskovic dianaboskovic8@gmail.com 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötessekreterare: Petter Ölmunger 

3. Val av justerare: Anna Quiroga 

4. Godkännande av dagordningen  

5. Föregående protokoll (31/5) gicks igenom och lades till handlingarna. 

6.  Ekonomi 
a. Jimmy kommer att kolla med banken om det finns möjlighet att koppla ett 

kontokort samt SWISH till vårt konto.  

b. Jimmy skickade in ansökan om projektbidrag till FN-förbundet för 2016. Vi 
blev beviljade 5500 kr. Pengarna har ännu inte kommit in på kontot. Jimmy 
kollar vidare. 

c. Petter har skickat in handlingar för redovisningen av 2015 års 
projektbidrag.Eva Brattander på FN-förbundets kansli har meddelat att 
redovisningen har godkänts. Av de 6000 kr som föreningen fick i projektbidrag 
har 1885 kr ej använts. Bosse har överfört denna summa till FN-förbundet.  

d. Betalningen för Ingegerd Björklund-konserten/utställningen är avklarad. 

e. Föreningsbidrag från kommunen á 1500 kr har inkommit till föreningens konto. 

f. Kulturbidrag från kommunen á 2000 kr har inkommit till föreningens konto. 

g. Pengar från Svenska kyrkan har inte kommit in än. Petter kollar vidare. 

h. Pengar insamlade till UNHCR i samband med Ingegerd Björklund: 388 kr 

i. Pengar insamlade till Minröjning i samband med Nationaldagen: 401 kr 

7. Rapporter 

a. Rapport från distriktsmöte 5/6 

i. Ungdomsgrupperna i distriktet vill gärna söka UNg projektbidrag för att 
kunna ordna träffar för att stärka sitt nätverk. 



 
 

ii. Kiomars Heydar är utsedd till folkrörelsens representant vid svenska 
delegationens resa till New York i höst. 

b. Medverkan på nationaldagen. 

i. Bra medverkan på poängpromenad och minfält.  

ii. En idé hade kunnat vara att ha olika promenader med olika 

svårighetsgrad. 

8. Kommande aktiviteter och planer 

a. Samtal förs med Pia Solefors om eventuellt fotbollsarrangemang 27 augusti. 

b. FN-dagen 

Jens Orback har svarat att han inte kan komma i samband med FN-dagen 

men att han gärna kommer vid tillfälle som passar honom bättre. Birgitta 

Ohlson har svarat att hon är osäker på om hon kan komma. Sylvia kollar med 

Karl Göran Strandvall om att hålla föredrag i samband med FN-dagen. En 

alternativ Idé kan vara att fråga Hans Strandberg om att hålla ett föredrag om 

El Salvador och vägen till demokrati. 

c. Anna kollar med kontakter på Nösnäs om eventuell filmvisning under hösten. 
Anna avvaktar och ser om det är möjligt att göra inom ramen för 
ungdomsgruppen och i samband med skoluppstart. En idé skulle kunna vara 
att visa filmen Ana 14 år. 

d. Vi uppmärksammar gärna Flicka-kampanjen någon gång under hösten, 
förslagsvis i november. Vi får undersöka vidare lämpliga datum och upplägg. 
Jimmy kollar Flicka-materialet för att se vad som är aktuellt.  

e. En idé finns att involvera låg- och mellanstadieelever och lärarare för en dag 
kring mänskliga rättigheter. Man kan göra övningar och måla motiv utifrån 
rättigheterna som sedan sätts upp på Fregatten. Anna försöker ta kontakt med 
Kristinedalskolan. Diana kollar med Montessoriskolan.  

f. Globala aktionsveckan för ett världsparlament inträffar 20-30 oktober.  

g. Ska vi göra något i samband med MR-dagen 10/12?  

h. Sylvia har bokat utställningsmontern på Fregatten i november. 

9. Övriga frågor 

Ungdomsgrupp. Stort intresse men nästan alla fick förhinder inför första mötet. Anna 

och Diana kallar till nytt ungdomsmöte.  

10. Nästa styrelsemöte blir tisdag 16 augusti 

11. Mötet avslutas 



 
 

 

Antecknat av: 

Justerat av: 

 


