
     

 
Protokoll styrelsemöte i STO FN-förening 

Tisdag 23/8 2016 

 

 
Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Närvarande styrelseledamöter: Sylvia Wallin, Bosse Karlsson, Martin Carlsson, Jimmy 
Lövgren 

 

 
1. Mötet öppnades 
2. Val av mötessekreterare: Jimmy Lövgren 
3. Val av justerare: Sylvia  
4. Godkännande av dagordningen: Ja 
5. Föregående protokoll (21/6-16) 
6. Ekonomi:  
a. Jimmy kommer att kolla med banken om det finns möjlighet att koppla ett kontokort samt 

SWISH till vårt konto: Jimmy får uppdrag att teckna swish-avtal med Nordea till nästa möte. 

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. (Bosse delade ut 
kopia på kontoställningen till oss andra. Det har kommit in 1794 från FN-förbundet, 30/6-16? 
Vad har hänt med de 5500 vi blev beviljade från centrala förbundet? Och vad är 1794 för 
pengar? Avräkning från något? ) 

7. Rapporter/Projekt 
 . Från distriktsmöte 5/6: 

Ungdomsgrupperna i distriktet vill gärna söka UNG-projektbidrag för att kunna ordna träffar 
för att stärka sitt nätverk. (Anna var inte med på detta möte. Nästa möte) 

 
8. Kommande aktiviteter och planer: 

 
a) Samtal förs med Pia Solefors om eventuellt fotbollsarrangemang 27 augusti. (Detta 
gjordes inte – p.g.a. semester, etc. Kan det låta sig göras under hösten? Jimmy kollar och 
ser om det kan gå. Besked till nästa möte? I så fall: antingen 24/9 eller 1/10? Helst 1/10.). 
 
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. (Något nytt där? Petter var inte 
närvarande. Nästa möte). Birgitta Ohlson har svarat att hon är osäker på om hon kan komma 
(Petter, nästa möte?). Sylvia kollar med Karl Göran Sundvall om att hålla föredrag i samband 
med FN-dagen. (Om vi ska ha det arrangemanget så får det bli den 20/10… Boka 
Stenungesalen då, från kl. 18.30. Jimmy kontaktar Britta angående infon på tavlor, etc. 
Martin bokar salen. Sylvia frågar Karl-Göran ang. arvode. I så fall, hur mycket? Kolla med  
 



    
 
Nösnäs/Magnus Olofsson ang. medverkan från deras sida). 
 
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. (Anna var inte här. 
Nästa gång!) 
 
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. (Ska göras i september. Meddela besked till nästa 
möte) 
 
e) En idé finns att involvera låg- och mellanstadieelever och lärare 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.  (Nästa möte)  
 
f) Globala aktionsveckan för ett världsparlament inträffar 20-30 oktober.  (Idéer till aktivitet/-
er?).  (Petter kontakta Birgitta Olsson igen? Jimmy kontakta Isabella Lövin? Någon annan 
kontakt? Meddela nästa möte hur det gått). 
 
g) Ska vi göra något i samband med MR-dagen 10/12? (”Ljus i parken” – kinesiska ljus, 
marshaller, värmeljus – annat? Fundera till nästa möte). 
 
h) Sylvia har bokat utställningsmontern på Fregatten i november.  
 
 
9. Övriga frågor: 

a) Jimmy har anmält oss till Föreningarnas Dag 8/10. 

b)  Janettes förslag om att delta på deras pokemon-fikadag, med minspel eller liknande? 

(Lördag 24/9). Avvaktar med att bestämma till nästa möte. Har meddelat Janette detta.  

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

Diana kallar till nytt ungdomsmöte.  (Hur har det gått med detta? Nästa möte) 

d) Distriktsmöte: sön 11/9. Petter ska vara med och berätta om UNPA.  

 

10. Nästa styrelsemöte:Måndag 12/9, kl. 18.30. 

 



                                                                  
 
 
 
 
11. Mötet avslutas  
 
 
 
 
Antecknat av:   
 
 
                          Jimmy Lövgren 
 
 
Justerat av: 
 
  
                         Sylvia Wallin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


