
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Onsdag 14/3 2018 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

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

Lövgren, Lea Ek 

 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av vice ordförande Sylvia Wallin 

2. Val av sekreterare  

Styrelsens sekreterare Petter Ölmunger var närvarande 

3. Val av justerare 
Jimmy Lövgren 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter några justeringar  

5. Föregående protokoll (22/2-18) 

Protokollet genomgicks och lades till handlingarna 

6. Ekonomin 
Lars-Ebbe har skickat in efterfrågade dokument till banken. Ekonomin oförändrad. 

7. Information och rapporter 
a. Internationella kvinnodagen 8 mars. Sylvia och Lea stod vid ett 

informationsbord på Fregatten mellan kl. 11-14. Det var företagardag så 

många människor var i genomströmning. En musikgrupp från Kungälvs 

folkhögskola, Kvartett med all rätt, spelade. Ca 30 personer stannade för korta 

samtal om kvinnodagen. Flicka-utställningen i 10 skärmar hade beställts från 

FN-förbundet. Bra utställning men väldigt stor och otymplig att bära runt. 

8. Kommande aktiviteter och planer 
a. Jimmy har bjudit in Göran Sändare till nästa styrelsemöte 26 April för att 

berätta om sina erfarenheter av FN-tjänst. Göran ska återkomma med 

definitivt svar på om han kan komma eller ej.  



 
 

b. Elisabeth Jonsson från Följeslagarprogrammet. Britta Netterfors har meddelat 

vilka dagar det finns lokaler tillgängliga för föreläsning. Styrelsen föreslår 

måndag 23 april.  

c. Medlemskväll. Styrelsemötet 17 maj blir istället ett medlemsmöte. Nytt datum 

för styrelsemöte i maj blir torsdag 31 maj. 

d. Samarbete med Strandstädarna. Jimmy kontaktar Strandstädarna för att 

undersöka om det finns planer på städdagar. 

e. Deltagande i kongressen i Örebro. Petter är anmäld som ombud och Jimmy 

som suppleant. Styrelsen beslutar att sponsra den som vill åka som 

observatör med 500 kr. Övriga kostnader för resa, boende och deltagaravgift 

står observatören själv för. 

f. Temadag Agenda 2030. En idé lyftes om att arrangera en temadag med 

föreläsningar och samtal om Agenda 2030, då t.ex. kommunpolitiker skulle 

kunna delta. Vi beslutade att ett fokus i Stenungsund skulle kunna ligga på 

arbetet med hållbar kemi och/eller med rent hav. Vi siktar som ett första steg 

åter på att bjuda in Elin Hermansson till ett möte med styrelsen. 

9. Ansökan årligt projektbidrag 
Sista ansökningsdag är 1 Maj. Sylvia gör förslag på ansökan för kostnader i samband 

med Nationaldagen. Jimmy gör för aktivitet i höst kring Agenda 2030. Andra 

kostnader som eventuellt skulle kunna inkluderas kan t.ex. avse stöd till 

Balkangruppen, arrangemang kring medlemskväll, föreläsning på FN-dagen eller 

studiecirkeldag. 

10. Västra götaland ställer om - fossilfritt 2030 

”Västra Götaland ställer om- fossilfritt 2030. Jimmy undersöker vidare hur 

förutsättningarna ser ut för samarbete med Strandstädarna och om det finns någon 

handlingsplan i kommunen.  

11.  Balkangruppens bidragsansökan 

Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården har skrivit en ansökan om stöd i 

samband med deras planerade resa till Screbrenica och Split i augusti. STO 

FN-förening vill gärna stödja denna resa på de sätt som vi kan. Petter skriver ett 

förslag på svar till Balkangruppen. 

12.  Övriga frågor  



 
 

a. Material. Petter skapar ett dokument för inventering av vilket material som vi 

har tillgängligt.. 

b. B-kurs i Göteborg fredag 20/4. Jimmy kan eventuellt delta. Vi kan fråga på 

mailgruppen om det finns fler som är intresserade. Föreningen sponsrar med 

300 kr till den som vill delta. 

c. Nominera årets förening, senast 8/4. Ensamkommandes förbund 

Stenungsund-Tjörn. Länk till Ensamkommandes förbunds nationella hemsida: 

https://ensamkommandesforbund.se Lea skriver en nominering. 

d. Mailfråga om hur vi kan arbeta med nordafrikanska flyktingar. Vi behöver få 

mer information om vilka utmaningar som avses för att kunna lyfta förslag på 

eventuellt stöd från föreningens sida.  

e. Visionsmöte. Vi behöver hitta ett tillfälle där vi kan fokusera på ideologiska 

frågor och visioner för framtiden. En idé kan vara någon gång i sommar, till 

exempel på Dyrön. Vi funderar mer till nästa gång. 

13. Nästa mötesdatum 
a. Styrelsemöte torsdag 26 april, medlemskväll torsdag 17 maj, styrelsemöte 

torsdag 31 maj. 

14. Mötet avslutas 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 

https://ensamkommandesforbund.se/

