
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Måndag 27/8 2018 

 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Sylvia Wallin, Petter Ölmunger, Lea Ek, Birgitta Larson, 

Martin Carlsson  

Övriga närvarande: Shila Mansouri 

1. Mötet öppnas 
I Sylvia Wallin, vice ordförande, öppnade mötet i Jennys frånvaro. 

2. Presentation av ny medlem 
Shila Mansouri, ny medlem i Svenska FN-förbundet, berätta lite om sig själv och om 

sin vilja att engagera sig i föreningen. 

3. Val av sekreterare  

Styrelsens sekreterare Petter Ölmunger var närvarande 

4. Val av justerare 
Lea Ek 

5. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter några justeringar  

6. Föregående protokoll (31/5-18) 

Protokollet genomgicks och lades till handlingarna 

7. Ekonomin 
Lars-Ebbe har skickatekonomisk  rapport. Det har kommit 2000 kr från kommunen. 

Lars-Ebbe har betalt faktura för tröjor från nationaldagen, 520 kr. Övrigt material för 

nationaldagen 279 kr ska betalas.  

Martin ska få 500 kr i kompensation för sin resa som observatör till kongressen (se 

beslut från styrelsemöte 180314). 

8. Rapporter 
a. Nationaldagen 6 juni 

Många besökare både till informationsbordet och till minfältet. 176 kr 

samlades in till kampanjen för minröjning. 15-20 personer gick 

poängpromenad om Barnkonventionen och om Stenungsund. 



 
 

Nästa år ska vi försöka värva medlemmar mer aktivt. Vi vill även gärna ha 

talartid på scenen. 

b.  Förbundskongressen 16-17 juni 

Petter och Martin berättade om sina intryck från kongressen och om några av 

de beslut som fattades. Rapport finns på föreningens hemsida: 

https://fn.se/stenungsund-tjorn-och-orust/2018/07/30/handelserik-forbundskon

gress-tog-stallning-for-ett-demokratiskt-fn/ 

c. Triatlon 25 augusti 

Lea var på plats på Triatlon-vm i Skärhamn från kl. 11-17 och delade ut 

MR-broschyrer. Några få kom fram och uttryckte att det var positivt att vi var 

på plats. Många andra kom fram och ifrågasatte demokrati-begreppet. Det är 

bra att vara minst två personer vid våra aktiviteter och att ha med 

informationsmaterial också om FN-förbundet och om vår förening.  

9. Visionsmötet 7 juli 
a. Den 7:e juli hade vi ett visionsmöte hemma hos Petter. Det var bra att få 

träffas och prata lite friare. Vi hoppas kunna ha visionsmöten någon gång per 

termin. 

10. Projektbidrag från förbundet  
Vi har fått 15 000 kr för att genomföra tre av de fyra aktiviteter som vi hade sökt 

medel för. 
11. Kommande aktiviteter och planer 

a. NMR planerar att demonstrera 2 september i Kungälv. Fredsrörelsen i 

Kungälv kommer vara på plats och göra någon sorts motdemonstration. Lea 

och Sylvia kan tänka sig vara på plats som representanter från FN-förening. 

Sylvia skickar information om tid och plats för demonstrationen.  

b. Agenda 2030. Lea, Sylvia och Shila. Jimmy och Jenny tillfrågas om de vill 

ingå i gruppen.  

c. Internationella Flicka-dagen 11 oktober. Lea och Sylvia står på Fregatten från 

kl. 15-18 och delar ut Flicka-broschyrer 

d. FN-dagen 24 oktober. Vi tar upp frågan igen på nästa styrelsemöte.  

e. MR-dagen 10 december. Vi tar upp frågan igen på nästa styrelsemöte. 

12. Inköp av strandflagga 
Petter frågar Conny om vi kan få underlag för beställning.  



 
 

13. Övrigt 
a. Visitkort. Frågan bordlägges. 

b. MR-info i valstugorna. Sylvia frågar i valstugorna om det finns intresse att dela 

ut. 

c. Staffan Vretborn, tidigare kassör i STO FN-förening, har avlidit. Annons 

kommer i ST-tidningen på onsdag. Föreningen sätter in 250 kr till passande 

ändamål. 

14. Höstens mötesdatum 
a. 27 augusti (måndag) 

b. 20 september (torsdag) 

c. 18 oktober (torsdag) 

15. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 


