
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Måndag 20/9 2018 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

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

Carlsson 

Övriga närvarande: Shila Mansouri 

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

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. Ordförandeposten  

Jenny behöver ta paus som ordförande. Sylvia tar över som ordförande tills Jenny är 

tillbaka eller fram tills årsmötet. Jimmy är beredd att gå in vid behov. 

6. Adjungera Shila till styrelsen? 
Shila Mansouri är intresserad av att engagera sig i föreningen. En möjlighet är att hon 

adjungeras till styrelsen fram tills årsmötet. Shila och styrelsen funderar över detta 

fram tills nästa möte då vi kan ta beslut i frågan. 

7. Föregående protokoll (27/8-18) 

Protokollet genomgicks och lades till handlingarna 

8. Ekonomin 
Föreningens ekonomi är pressad och styrelsen behöver se till att föreningen får in 

minst lika mycket pengar som vi gör av med. Projektmedel är bundna till de aktiviteter 

som beviljats anslag för och kan inte användas till föreningens övriga utgifter. En 

diskussion fördes kring att ekonomin såg stabil ut i våras och att vi har svårt att 

överblicka hur det kan komma sig att den försämrats så snabbt under slutet av våren 

och över sommaren. Vi har haft en del kostnader i samband med kongress och 



 
 

inspirationsmöte, men det skulle vara bra att få en ordentlig genomgång av den 

ekonomiska utvecklingen sedan i våras. Tills vidare beslutar vi att vi inte köper 

styrelse-fika från föreningens budget. Var och en får fixa sitt eget fika. En möjlig 

lösning på längre sikt är att styrelsens medlemmar bidrar med en fika-peng från egen 

ficka som kan utgöra en fika-kassa under året i enlighet med förslag från vår kassör 

Lars-Ebbe.  

9. Rapporter 
a. Motdemonstration i Kungälv. Lea från STO FN-förening har deltagit i en 

motdemonstration mot NMR i Kungälv. Lea har skrivit en särskild rapport från 

demonstrationen. 

b. MR-foldrarna i valstugorna inför valet. Sylvia var och lämnade MR-foldrar i 

valstugorna inför valet 9 september och även i stugan för initiativet 

#RöstaMerMänskligt. 

10. Höstens aktiviteter 
a. Agenda 2030. Sista mötet med det avgående kommunfullmäktige i 

Stenungsund blir 8 oktober. Första mötet med nya kommunfullmäktige blir 12 

november. Innan den nya kommunfullmäktige har samlats kan vi inte börja en 

gemensam planering med kommunen. För att förbereda för vidare planer 

försöker vi ta en kontakt med Elin Hermansson, projektlkedare för Hållbar 

kemi, Kicki Norberg, kommundirektör i Stenungsund och Malin Henriksson, 

miljchef i Stenungsund, för att se om det går att få till ett möte angående 

kemiföretagens och kommunens arbete med Agenda 2030. Sylvia tar kontakt 

med Kicki och Shila tar kontakt med Elin och Malin. 

b. FN-dagen 24 oktober 2018. Vi siktar på att stå med informationsbord på 

Fregatten. Sylvia kan bemanna bordet, men det är bra om fler från föreningen 

kan delta. En fråga bör ställas inte bara till styrelsens ledamöter utan även i 

föreningsmailgruppen. Eventuellt kan föreningen även närvara på 

Nösnäsgymnasiets FN-dagsfirande. Jimmy mailar Magnus på 

Nösnäsgymnasiet och frågar om deras planer för FN-dagen.  

c. Flicka-dagen 11 oktober. Lea och Sylvia står i foajén kl. 15-18 med 

informationsmaterial. 

d. MR-dagen 12 december. Vi tar upp frågan om eventuella aktiviteter på 

MR-dagen i samband med nästa styrelsemöte. 



 
 

11. Strandflaggan  
Bordlägges  

12. Visitkort 
Bordlägges 

13. Rapport från FN-distriktets möte 
a. FN-distriktet har fått projektmedel för att arrangera plastplockar-picknik. STO 

FN-förening kan arrangera en sådan picknick med stöd från dessa medel.  

b. Ett gemensamt seminarium för föreningar i distriktet om Agenda 2030 

planeras. Lokal eftersökes. Finns det intresa av att vara på Fregatten?  

c. På Internationella barndagen 20/11 kan det förslagsvis arrangeras aktiviteter 

och insamling relaterat till Flicka eller Skolmat. 

14. Övrigt 
a. Uppföljning med Balkangruppen efter deras resa. Petter frågar Heidi Selland 

om när det skulle kunna passa att träffas och höra om resan. 

15. Höstens mötesdatum 

a. 18 oktober (torsdag) 

b. 8 november (torsdag) 

c. 6 december (torsdag) 

16. Mötet avslutas 
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Justerat av: 


