
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 18/1 2018 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

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

Karlsson, Petter Ölmunger, Lea Ek, Conny Nilsson, 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 punkt 14 “Vårens aktiviteter”, punkt 15 “Karl Göran 

Sundvalls motion”, samt 3 övriga punkter lagts till. 

5. Föregående protokoll (9/11-17)  
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Valberedningen har ordet 
a. Valberedningen kunde inte närvara men Jenny redogjorde för 

valberedningens förslag på ny styrelse.  
7. Ekonomin  

a. Saldo för närvarande är ca kr 10229 kr 
b. Årliga bidragsansökningar.  

i. Årligt projektbidrag från FN-förbundet. Föreningens 
årsmöteshandlingar behöver inkomma till förbundet i tid. 

ii. Eventuella särskilda projektbidrag från FN-förbundet, och bidrag för att 
arbeta med FN-förbundets kampanjer kommer eventuellt finnas att 
söka. 

iii. Kommunens föreningsbidrag. Sylvia undersöker om möjlighet att söka 
föreningsbidrag från Tjörns kommun. 

c. Bankkort kopplat till föreningen. Det skulle vara bra att ha ett bankkort kopplat 
till föreningen. Jenny kollar med Kungsbacka FN-förening hur de har gjort. 

8. Rapporter  



 
 

Rapporter från Kyrkornas globala vecka, Ljusmanifestation för mänskliga rättigheter 

samt körworkshop och föredrag om Sveriges roll i FN:s Säkerhetsråd, finns att läsa 

på föreningens hemsida. 

9. Årsmöte 6/2 
a. Motion “För ett demokratiskt FN”. Styrelsen ansåg att texten i sin helhet är bra 

och gav Petter i uppdrag att skicka in den inför årsmötet. 

b. Övrig planering. 

i.  Fika - beställa från kaféet? Martin kollar vad det kostar. EFtersom 

årsmötet börjar lång tid efter att Fregattens kafé har stängt så borde 

det vara rimligt att föreningen bjuder på enkelt eget fika. 

ii. Bokning - Jenny dubbelkollar att Kaptensrummet är bokat 

iii. Kort film - Jenny kollar efter lagom lång film 

iv. Tackblommor - Sylvia ordnar  

c. Ombud och observatörer till Svenska FN-förbundets kongress 16-17 juni. 

Petter åker gärna som ombud. Jimmy, Lea och Martin är intresserade av att 

åka med som obesrvatörer.  

d. Årsmöte distriktet söndagen 18 mars kl. 10 i Uddevalla. Jenny åker gärna som 

ombud. Lea är intresserad av att åka med som observatör. 

10. Besök av Aleksander Gabelic torsdag 1 februari 2018 
a. Möte med Aleksander kl. 17 i Stenungsunds kapell. Petter, Lea och Jenny 

fixar med fika. 

b. Frågor till Aleksander: Vad vill förbundet driva för frågor 2018? Petter ställer 

fråga på mail till styrelsen om andra frågor. 

c. Petter bjuder in även de tilltänkta blivande styrelseledamöterna till mötet.  

11. Föreläsning om barnkonventionen 14/2 
På Tjörns kommunhus - tema “Alla älskade barn”, arrangemang av Svenska kyrkan 

Tjörn och Tjörns kommun. Lea och Sylvia håller ett föredrag om Mänskliga rättigheter 

och Barnkonventionen. 

12. Nominering till FN-förbundets styrelse 
Jenny skickar in nomineringen 

13. Hasselgården 
a. Hasselgårdens fritidsgård, "Mänskliga rättighetergruppen/Balkangrupppen" 

söker bidrag från STO FN-förening. Fritidsledare har tagit kontakt Jenny med 



 
 

förfrågan. Planerat besök i Screbrenica och besöka ett barnhem i Kroatien. Vi 

behöver få mer information om planen och vad som efterfrågas från 

föreningen. 

b. En fundering som uppkom var om kan hitta någon film eller föreläsare att 

berätta om folkmordet? 

c. Fritidsgården har även uttryckt önskemåll om att någon från FN-föreningen 

kan komma och berätta om föreningen. 

14. Vårens aktiviteter 
a. Medlemsrekryteringsarrangemang. Lea kommer med förslag på upplägg. 

b. Arrangemang Internationella kvinnodagen 8 mars 2018. En idé kan vara att 

göra medlemsrekryteringsarrangemang och samtidigt lyfta Flicka-kampanjen. 

c. Ytterligare en idé kan vara att skriva en insändare som lyfter kvinnors och 

flickors rättigheter.  

15. Karl-Göran Sundvall motion 
Styrelsen diskuterade Karl-Görans Sundvalls och Uddevalla FN-förenings motion om 

FN-dsitriktets framtid. Styrelsen beslutade om ett antal kommentarer som läggs som 

bilaga 1 till detta protokoll. Kommentarerna skickas vidare till FN-distriktets styrelse. 

16. Övrigt 
a. Västra Götaland ställer om. Jimmy jobbar vidare med ett förslag på 

föreningens ställningstagande i projketet. 

b. Meddelande från Faten Sedic till Lea. Frågan bordlägges. 

c. Hemsida. Bordlägges. 

17. Nästa möte 
Årsmöte 6 februari. Styrelsemöte 22 februari. 

18. Mötet avslutades 

 

 

Antecknat av: 

 

Justerat av: 
 

 


