
Närvarande: Martin, Jimmy, Anna, Bosse 

1. Mötet öppnades  

2. Val av mötessekreterare: Anna 

3. Justerare: Jimmy 

4. Godkänande av dagordningen. 

5. Föregående protokoll. 

6. Ekonomi:  

a. Jimmy har inte kollat om det går att koppla swish eller liknande till vårt konto. Ska göras till 

nästa möte.   

B. Stella Lindén har svarat att 5500 kr kommer in på kontot snart, pga en miss i 

kommunikationen var det sent.  

7.    

8. Kommande aktiviteter och planer.  

A. fotbolls arrangemang blir förmodligen inte av pga för lite förberedelser och att tiden rinner ut. 

Jimmy kollar med spekeröds förening på Torsdag (15/9), hört av sig direkt om det blir av något.  

B. Jens orback och Birgitta Olsson, det är oklart om någon av dem kan komma. Sylvia har 

ordnat så att Karll-Göran kan komma och hålla ett föredrag om Israel-Palestina konflikten. 

Stenungssalen bokad till den 20/10. 18.30. Han vill endast ha pengar för att täcka 

resekostnader. Se om Jimmy kan bjuda in nösnäs elever till föreläsningen.  

C. Pga. att andra ungdomar har för lite tid så kommer idén om en ungdomsgrupp att läggas på 

is tills vidare.  

D. Jimmy kollar flicka material till nästa vecka.  

E. Finns fortfarande intresse, men vi avvaktar. Anna och Diana har inte varit i kontakt med 

några grundskolor.  

F. Petter frånvarande, jimmy har inte fått kontakt med Isabella Lövin.  

G. Fortsatt planering mot att ha någon typ av ljusfestival för att belysa MR. “ljus i parken” 

fortsätter, Anna kollar upp om “kinesiska ljus” är “tillräckligt” miljövänligt?  

9. A. Jimmy har anmält oss till föreningarnas dag 8/10. Martin kan inte, anna kan om inte 

det blir jobb. Anna gör en enklare tipsprommenad. Jimmy frågar på mejl vilka som kan 

komma.   

B. Jimmy mejlar Janette om att vi inte kan delta på pokemon-fika-dag.  

C. Pga. att andra ungdomar har för lite tid så kommer idén om en ungdomsgrupp att läggas på 

is tills vidare.  

D. Petter pratade om UNPA på 11/9, vilket gick bra. Det efterfrågades ett “enklare” mer 

“lättöverskådligt” material att presentera. Petter får berätta mer på nästa möte. Anna och Lovisa 

(från distriktet) har skickat en rapport om att söka ungbidrag för en träff för ung inom fn-förening 

på distriktsnivå.  

10. “Hopp”, Fn-Föreningen kan sponsra om Jimmy godkänner att det inte är något skumt. 

Summa: 1000kr. Vi ska försöka vara där med ett bord elle rliknande. Det är  December, 

Jimmy uppdaterar över mejl.  

11. Nästa möte 13/9 18.30  

Antecknat av: Anna  

Justerat av:  


