
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Onsdag 16/11 2016 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30 

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

Ölmunger, Bosse Karlsson  

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av sekreterare: Petter Ölmunger 

3. Val av justerare: Jimmy Lövgren 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Valberedningen har ordet! 

Sylvia bjuder in valberedningen till nästa möte 

6. Föregående protokoll (13/10-16) gick igenom och lades till handlingarna 

7. Ekonomin 

a. 1 000 kr har betalats in till arrangörerna av HOPP-konserten 18 november 

b. Jimmy har beställt material för ca 1100 kr 

c. Koppla kontokort och SWISH till vårt konto. Vi provar 1 eller 2 år. 

d. Ca 15 000 kr på kontot 

8. Utvärdering av tidigare aktiviteter 

a. 20/10 Föredrag om Israel/Palestina av Karl-Göran Sundvall. Ett 20-tal 

personer kom. Publiken verkade uppskatta föredraget och ställde flera frågor. 

Bra efterföljande samtal. Efter föredrag och frågestund genomfördes en 

fotoaktion till stöd för den globala aktionsveckan för ett världsparlament. Sylvia 

har fått underlag för reseersättning som hon vidarebefordrar till Bosse för 

överföring  till Karl-Göran. 

b. FN-dagen 24/10. Petter höll föredrag för gymnasieelever på Nösnässkolan. 

Lite stort i aulan eftersom det bara var en klass som kom och lysnade. 

Åhörarna gav inte ett väldigt intresserat intryck, men lärde sig förmodligen ett 

och annat.  

9. Kommande aktiviteter och planer 



 
 

a. Konserten Hopp fre 18/11 kl 19. Minimässa från kl 18. Jimmy och Sylvia är p 

åplats och representerar FN-föreningen med material om de globala 

hållbarhetsmålen och om UNPA-kampanjen. 

b. Ljusmanifestation på MR-dagen lö 10/12 kl 17. Tankar om upplägg: Kort 

föredrag och/eller sång. “Kinesiska lyktor”. Även andra typer av ljus eller 

vanliga värmeljus kan användas. Servering av glögg och pepparkakor. Jimmy 

mailar Pia Solefors och frågar om hon kan hålla ett tal. Sylvia frågar Anna om 

att beställa ljuslyktorna. Petter kan ordna med termosar för glöggen. 

ST-tidningen kontaktas. Finns med i Fregattens kalender redan. Jimmy, 

Sylvia, Martin, Anna & Diana förväntas kunna delta. 

10. Aktiviteter 2017 

a. Kvinnodagen ons 8 mars. Sylvia kontaktar Zinat Pirzadeh.  

b. Inspirationsdag om Afghanistan. Vi funderar vidare på detta tills nästa möte. 

c. Internationell praktikant. Sylvia kontaktar och bjuder in till vårt årsmöte 

11. Nästa styrelsemöte 5/12-16. Valberedningen bjuds in. 

12. Årsmöte blir 9/2 2017. Kallelse ska skickas ut 3 veckor innan. Martin försöker boka 

Kaptensrummet. Jimmy ansvarar för att ta fram uppgifter från medlemsregister, 

kallelse och dagordning. Jimmy kontaktar även Britta Netterfors med förfrågan om att 

vara årsmötesordförande. Petter ansvarar för verksamhetsberättelse 2016 och 

verksamhetsplan 2017. Sylvia bjuder in föredragshållare. 

13. Övrig fråga  

a. Ljusmanifestation 24 november till stöd för människor på flykt. Arrangör är 

frivilliga tillsammans med Ensamkommandes förening i Stenungsund. Samling 

på Sandbergs plats kl. 18. Ta gärna med en egen lykta. Ca 18.15 tänds ljusen 

och vandring börjar till Kommunhuset. Vandring från Kommunhuset till 

Kulturhusparken ca kl. 18.30. Ljusmanifestation i Kulturhusparken. Därefter 

samling inne på Fregatten med fika, tal och musik.  

b. Projektmedel från FN-förbundet. Jimmy tar fram underlaget för vår senaste 

ansökan så att vi kan göra en plan för vilka projekt som skulle kunna rymmas. 

c. Ensamkommande som fyllt 18 och som förflyttas till andra kommuner mitt 

under sin skoltid. Frågan bordlades. 

14. Mötet avslutas 



 
 

 

 

 

Antecknat av: 

Justerat av: 

 


