
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 13/10 2016 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30 

Närvarande styrelseledamöter: Jimmy Lövgren, Sylvia Wallin, Martin Carlsson, Anna 

Quiroga, Petter Ölmunger, Bosse Karlsson  

Övriga deltagare: Diana Boskovic  

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötessekreterare: Petter Ölmunger 

3. Val av justerare: Martin Carlsson 

4. Godkännande av dagordningen  

5. Föregående protokoll (12/9-16) gicks igenom och lades till handlingarna. 

6.  Ekonomi 

a. Jimmy ska kolla med banken om det finns möjlighet att koppla ett kontokort 

samt SWISH till vårt konto.  

b. 5500kr har kommit in på vårt konto vilket motsvarar summan för det 

projektbidrag som vi blivit beviljade. 

7. Rapporter 

a. Ungdomsgrupp. Det har varit svårt att få igång en stabil ungdomsgrupp. 

Dessa planer skjuts tills vidare på framtiden. 

På distriktsnivå har Anna och Lovisa sökt medel för att arrangera en UNg-träff 

i distriktet. 

b. Presentation av UNPA-förslaget på FN-distriktets möte 11/9-16. Ett mer 

lättilgängligt material om förslaget efterfrågas. FN-distriktet har efter 

presentationen beslutat att initiera en studiecirkel och söker nu medel för 

detta. 

c. Föreningarnas dag 8/10 

Jimmy och Anna representerade föreningen. Mycket folk men få som stannar 

vid bordet och pratar. Dock många som ser att föreningen finns. 

8. Kommande aktiviteter och planer 



 
 

a. Föredrag med Karl-Göran Sundvall. Lokal bokad och affischering förberedd. 

Karl-Göran får en fjäril och ett bidrag till FN:s minröjning som tack. 

b. FN-dagen 24 oktober. Petter gästar Nösnäsgymnasiets FN-firande och håller 

ett föredrag om FN där. Jonna Vernersson på samhällsprogrammet med 

global inriktning kontaktperson. 

c. Konserten Hopp 18 november. Vi sponsrar med 1000 kr och deltar i 

minimäsan inför konserten. 

d. Fregattens utställningsmonter i november. Sylvia, Jimmy och Anna träffas 

1/11 kl. 18.30 för att göra i ordning. 

e. Idé om att arrangera en ljusmanifestation i samband med MR-dagen 10 

december. Anna kollar upp olika varianter av “kinesiska lyktor” för att hitta 

något miljövänligt och brandsäkert alternativ. Förslagsvis börjar man 

manifestationen med ett kort föredrag och/eller sång. Anna och Diana 

planerar vidare. 

f. Kvinnodagen 8 mars. Petter kontaktar Birigitta Ohlsson och frågar om hon vill 

komma. 

g. Idé om att bjuda in Zinat Pirzadeh i framtiden. Fundera till nästa möte. 

h. Jimmy beställer tre FN-tröjor som vi kan ha när vi representerar föreningen, 

och tre nya Flicka-tröjor. Jimmy kollar på möjlighet att köpa in rollup eller 

liknande som vi kan ha i samband med våra aktiviteter. 

9. Övriga frågor 

a. FN-distriktet behöver en ny valberedning. 

b. Magnus Thorn efterträder Eva Brattander på förbundskansliet. 

c. Förbundets ny hemsida är lanserad men är fortfarande under konstruktion. 

10. Nästa styrelsemöte blir onsdagen 16/11 kl. 18.30 

11. Mötet avslutas 

 

Antecknat av: 

Justerat av: 

 


