
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 26/4 2018 

 

Plats: Kaféet Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Lars-Ebbe Pettersson, Birgitta Larson, Conny Nilsson, 

Martin Carlsson, Sylvia Wallin, Petter Ölmunger, Jimmy Lövgren, Lea Ek 

Övriga närvarande: Göran Sändare 

 

1. Mötet öppnas 
I Jenny Sporrongs frånvaro valdes Jimmy Lövgren till mötets ordförande. Jimmy 

öppnade mötet.  

2. Göran Sändare om sin tid på Cypern 
Göran Sändare berättade om sin tid i den svenska FN-bataljonen på Cypern 1987. 

Görans presentation var mycket intressant och tillsammans med många fina och 

tankeväckande bilder gav den även en bra bakgrundsbild till den ännu aktuella 

konflikten på Cypern och FN:s insats (UNFICYP) där. 

3. Val av sekreterare  

Styrelsens sekreterare Petter Ölmunger var närvarande 

4. Val av justerare 
Sylvia Wallin 

5. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter några justeringar  

6. Föregående protokoll (14/3-18) 

Protokollet genomgicks och lades till handlingarna 

7. Ekonomin 
a. Lars-Ebbe redogjorde för balansrapporten. Vi ligger ca 880 kr minus hittills i 

år. 1000 kr har inbetalats till Balkangruppen för deras resprojekt. 

8. Information och rapporter 
a. Jimmy har gjort en fin intervju med Balkangruppen som finns publicerad på 

hemsidan. 

b. Elisabeth Johanssons föredrag om det ekumeniska följeslagarprogrammet 

(EAPPI) 23/4. Det var ett intressant föredrag som visade på det ännu låsta 



 
 

läget. 12 personer ca lyssnade. Den som är intresserad av att veta mer om 

EAPPI och av att delta som följeslagare kan läsa mer på 

https://foljeslagarprogrammet.se/ 

c. Demokrati utan gränser öppnad för medlemskap. Petter berättade om den 

nystartade föreningen Demokrati utan gränser som nu har öppnats upp för 

medlemskap. Den som vill läsa mer om föreninen och om hur man kan bli 

medlem kan läsa på föreningens hemsida www.demokratiutangranser.org 

d. Distriktsårsmötet. 25 mars. Motionen för ett demokratiskt FN antogs och 

skickas vidare till kongressen. Medlemsavgift till distriktet för föreningar på 

1000 kr fastställdes. Sylvia frågar Linn Snarset, kassör i distriktet, om 

underlag för medlemsavgift. Annelie Börjesson valdes till ny ordförande. Svar 

på Karl-Görans motion finns i bilaga till årsmötesprotokollet. Linn Snarset vald 

som distriktets ombud till kongressen. 

e. Samverkan för kommunalt och civilt samarbete för integration på Tjörn. Lea 

och Sylvia fortsätter att försöka gå på gruppens möten för utbyten av tankar 

och planer. 

9. Kommande aktiviteter och planer 
a. Medlemsmöte 17/5. Lea tar kontakt med Leif angående ändringar i inbjudan. 

Petter mailar ut inbjudan till medlemslistan.  

b. Nationaldagsfirande 6/6. Sylvia, Jenny och Birgitta är med i 

planeringsgruppen. Lea, Petter och Martin kan troligtvis vara med förutom 

planeringsgruppen.  

c. Kongressen i Örebro 16-17 juni 2018. Motionerna kommer publiceras i två 

omgångar. Redan nu finns motioner som rör stadgeändringar publicerade. 

Petter skriver en kommentar till motionerna och mailar till styrelsen. I ett 

senare skede kommer över motioner publiceras. Dessa ska diskuteras på 

styrelsemötet 31 maj. 

d. Temadag Agenda 2030. Bordlägges. 

e. Stöd til Balkangruppen. Finansiellt stöd på 1000 kr har överförts. Annan typ av 

stöd och utbyte kan bli aktuellt.  

f. Samarbete med Strandstädarna. Eventuellt åker en grupp från föreningen 20 

eller 26 maj och städar med Strandstädarna. 

10. Ansökan årligt projektbidrag 



 
 

a. Poster i en ansökan skulle kunna gälla utgifter i samband med till exempel: 

i. Nationaldagen 

ii. Temadag Agenda 2030 

iii. Stöd till Balkangruppen 

iv. Medlemsmöte 

b. Jimmy tar kontakt med Jenny för att se hur vi går vidare med en ansökan. 

11. Västra götaland ställer om - fossilfritt 2030 

Hur ser det ut med handlingsplaner i våra kommuner? Bordlägges. 

12. Visionsmöte för STO FN-förening 
Hur vill vi arbeta? Visioner för framtiden? Lea frågar Leif om det skulle kunna passa 

att vara på Dyrön 24 juni. 

13.  Årets förening 
a. Lea har nominerat Ensamkommandes förening 

14. Övriga frågor  
a. Material-inventering. Petter har skapat en excel-fil där vi kan föra in det 

material som vi har hemma.  

b. FN-t-shirts. Lea beställer in några t-shirts.  

c. Situationen för nordafrikanska flyktingar. Bordlägges. 

d. Strandflagga. Bordlägges. 

15. Nästa mötesdatum 
a. Medlemskväll torsdag 17 maj, styrelsemöte torsdag 31 maj. 

16. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 



 
 

Justerat av: 


