
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 9/11 2017 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Jimmy Lövgren, Jenny Sporrong, Sylvia Wallin, Bosse 

Karlsson, Petter Ölmunger, Lea Ek, Martin Carlsson 

Andra närvarande:  

1. Mötet öppnades  
Mötet öppnades av ordförande Jenny Sporrong 

2. Val av sekreterare  
Petter Ölmunger 

3. Val av justerare 
Jimmy Lövgren 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes efter att en punkt om utställningsmontern lagts till och 

några övriga frågor anmälts. 

5. Föregående protokoll (12/10-17)  
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Ekonomin  
Saldo för närvarande är ca 10802 kr.  

Svenska FN-förbundet kommer betala hela eller delar av kostnaden för Jennys 

medverkan i FN-förbundets inspirationshelg om Agenda 2030 och FN:s säkerhetsråd 

14-15 oktober.  

7. Rapporter  
a. FN-förbundets inspirationsdagar 13-14 okt i Stockholm 

i. Sveriges roll i Säkerhetsrådet diskuterades. En person från UD 

föreläste. Jenny kommer lämna en rapport för publicering på 

hemsidan. 

b. FN-dagen och globala aktionsveckan för ett världsparlament. Sylvia kollar 

med Magnus Olofsson på Nösnäsgymnasiet om det är ok att dela bilder där 

elever medverkar, samt en film som någon av eleverna har gjort. 



 
 

c. Föreningsmontern på Fregatten. Under november månad ställer STO-förening 

ut i glasmontern i Kulturhuset Fregattens foajé. I montern kan man se lite 

foldrar och material som visar på föreningens arbete. 

8. Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om  

Vi såg på en kort infofilm (2 min) som finns tillgänglig på http://klimat2030.se. 

Styrelsen beslutar att föreningen vill ställa sig bakom uppropet. Jimmy får i uppdrag 

att ta fram ett utkast på föreningens åtaganden. 

9. Kyrkornas globala vecka (19-26 Nov) Agenda 2030 
a. Söndag 19/11. Interaktiv föreläsning av Sandra Lindqvist om Agenda 2030, 

Norums församlingshem, tid 12.30. Fair-Trade fika. Jenny kontaktar Lisa 

Maria Strandberg, präst i Norums församling, om möjlighet att samordna 

fikainköp. 

b. Onsdag 22/11. Filmvisning på Fregatten Stenungesalen kl 18.30, om 

flyktinglägret Kakuma. Samtal efter filmen.  

c. Något om temat Agenda 2030 i samband med gudstjänst Ödsmåls kyrka 

26/11. Petter och Jenny funderar vidare på detta. 

d. Temat för veckan “Hållbar värld för alla”. 

e. Kommunikation: vi hjälps åt att sprida Facebook-event och sätta upp/sprida 

affischer. Jimmy kontaktar lokalpressen. 

f. Under Globala veckan kommer en utställning om Agenda 2030 sättas upp i 

Stenungsunds bibliotek på Fregatten. 

10. Viktor Sundman föreläsning om Sveriges roll i Säkerhetsrådet  
Victor föreslår (lör) 16 el (sön) 17 december. Jenny har mailat Britta om lokalförfrågan 

16 & 17 december och avvaktar svar. Jenny frågar Victor om det finns möjlighet i 

januari istället. 

11. Ljusmanifestation på MR-dagen 10 december 
Vi vill gärna ha en Ljusmanifetstaion och stötta Anna och övriga i planeringen med 

som behövs. Anna har börjat planera. Jimmy tar kontakt med Anna för att bolla idéer. 

Jimmy kontaktar lokalpressen. Petter kan göra Facebook-event. 

12. Val till förbundsstyrelsen. Föreningens nominering av Petter Ölmunger 

a. Nominering ska vara inne hos förbundet senast 31 mars 2018. 

13. Övrigt 



 
 

a. Strandflagga. Vi tycker måtten (2,50*0,70) och motivet är bra och vi vill 

beställa. Vi avvaktar kostnadsförslag samt svar från förbundet (Jenny 

kontaktar) om möjlighet till subventionering. 

b. Jan Eliasson. Enligt uppgift föreläser han gratis i samarbete med 

FN-förbundet och föreningar. Lea får i uppdrag att fråga om han kan komma i 

vår. 

c. Pierre Simonsson - föredrag om kritiskt tänkande. Bordlägges. 

d. Nästa kurstillfälle "Vägen till ett FN parlament” 23 november kl 18 - 20.30. 

e. Samarbete med STO-kommunerna. Britt-Marie Rastman, 

Integrationssamordnare i Tjörns kommun. 24 november kl. 10-12 möte med 

föreningar på Tjörn. Lea och Sylvia deltar från STO FN-förening. 

f. Distriktsmöte. Möte på lördag 11/11 på Fregatten. Mötet ska hantera fråga om 

nytt ungdomsprojekt i Kenya. Vi ser gärna att det kommer information på 

distriktets hemsida. Mötet ska även diskutera ökat samarbete mellan 

föreningar. Vi efterfrågar en fungerande hemsida. I avvaktan på hemsidan 

kanske det är bra om distriktet skickar ut sina styrelseprotokoll till distriktets 

föreningar. Vi undrar hur distriket ställer sig till UNPA-kampanjen och om vi 

kan skriva en gemensam motion till kommande förbundskongress. 

g. Kalendarium. Jimmy föreslår Google-kalendersystem eller annat bra 

kalendersystem för att lättare ha koll på föreningens aktiviteter. 

14. Nästa möte 
Våra två kommande styrelsemöten blir 7/12 & 18/1. 

15. Mötet avslutades 

Antecknat av: 

 

Justerat av: 


