
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 22/2 2018 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Jenny Sporrong, Sylvia Wallin, Petter Ölmunger, 

Lars-Ebbe Pettersson, Birgitta Larson 

 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Jenny Sporrong 

2. Val av sekreterare  

Styrelsens sekreterare Petter Ölmunger var närvarande 

3. Val av justerare 
Sylvia Wallin 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter några justeringar  

5. Föregående protokoll (18/1-18 & 6/2-18) 

Protokollen genomgicks och lades till handlingarna 

6. Ekonomin 
Tidigare kassören Bosse Karlsson har överlämnat relevanta handlingarn till 

nuvarande kassör Lars-Ebbe Pettersson 

7. Information och rapporter 
a. Alla hjärtans dag/Alla älskade barn 14/2-18. Sylvia rapporterade. 

Integrationsgruppen på Tjörn, med representanter från Tjörns kommun, 

Svenska kyrkan på Tjörn, Kvinnor på Tjörn och STO FN-förening, arrangerade 

en dag med fokus på barns rättigheter. Dagen började med mingel och 

informationsbord. Representanter från bland annat polis och 

ungdomsmottagning medverkade. Sylvia och Lea berättade, visade film och 

bilder, om barnkonventionen och om mänskliga rättigheter. Faten Sedic, som 

arbetar med integration för Tjörns kommun, medverkade och kunde tolka till 

de som inte kunde svenska så bra. Ca 40 personer lyssnade på föredrag, 

många med bakgrund i Syrien och anda utomeuropeiska länder. Frågor 

ställdes t.ex. om vad FN gör i Syrien, och hur Syrien lever upp till 



 
 

barnkonventionen. Även kritik av Sveriges sätt att leva upp till 

barnkonventionen lyftes. Petter publicerar en rapport på hemsidan. 

b. FN-förbundets senaste verksamhetsbrev (januari 2018) genomgicks.  

c. Demokrati utan gränser. Petter informerade om att en ny svensk förening, 

Demokrati utan gränser, har bildats, som en svensk gren av en global 

paraplyorganisation Democracy Without Borders 

(www.democracywithoutborders.org). Föreningens mål är att stärka en 

kosmopolitisk orientering av samhället, öka förståelsen och samhörigheten 

mellan människor, länder och världsdelar samt verka för att demokrati och 

lagstyre etableras på global nivå. Föreningen kommer särskilt verka för 

upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Inom kort 

kommer föreningens svenska sida offentliggöras och det kommer öppnas upp 

för medlemskap. Petter återkommer med uppdateringar efter hand. 

8. Kommande aktiviteter och planer 
a. Vi hoppas kunna bjuda in Elisabeth Johnson att hålla föredrag om 

Följeslagarprogrammet-Israel/Palestina, eventuellt inom ramen för en 

medlemskväll. Förslagsvis på Fregatten en vardagkväll någon av veckorna 

15, 16 eller 17. Jenny kollar med Britta om det kan finnas något passande 

datum. 

b. Göran Sändare. Vi försöker bjuda in Göran till mötet 26 april för att berätta om 

sina FN-erfarenheter och för att diskutera eventuella samarrangemang med 

Filmstudion. 

c. 8 Mars - Internationella kvinnodagen. Lea och Sylvia står i foajén ca kl. 15-17. 

Sylvia kollar efter relevant material att beställa från förbundet.  

d. Vårens övriga aktiviteter 

i. Nationaldagsfirande 6 juni. Jenny, Birgitta och Sylvia är intresserad av 

att ingå i en arbetsgrupp. En kontakt bör tas så småningom med Britta 

Netterfors för att kolla av hur kommunens planer ser ut. 

9. Inför kongressen 
a. Petter skickar in de handlingar och uppgifter om funktionärer som efterfrågas.  

b. Motionen För ett demokratiskt FN, som antogs av årsmötet 6/2-18, skickas in 

till kongressen av Petter. 

10. Nominering av FN-förbundets MR-pristagare 

http://www.democracywithoutborders.org/


 
 

Nomineringar ska vara inne senast 12 mars. Vi har inga förslag från styrelsen i 

nuläget. Medlemmar är välkomna att inkomma med förslag. 

11.  Ansökan om årligt projektbidrag från FN-förbundet  
Sista ansökningsdag 1 maj. Vi tar upp frågan nästa styrelsemöte. En idé kan vara att 

lyfta Agenda 2030, och arbetet med detta gentemot kommunerna. 

12. "Västra Götaland ställer om" - Klimat 2030 

Vi behöver formulera vårt åtagande, vilket exempelvis skulle kunna inkludera att 

hjälpa till med strandstädning och att driva på för att kommunerna ska bli mer aktiva 

och medvetna i sitt arbete för Agenda 2030 och ett fossilfritt område. 

13.  Övriga frågor  
a. Målsättning för föreningen. Hur ser föreningens målsättning ut? Hur formulerar 

vi oss kring barn och unga? Frågan bordlägges. 

14. Nästa mötesdatum 
a. onsdag 14 mars, torsdag 26 april, torsdag 17 maj. 

15. Mötet avslutas 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 


