
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 18/10 2018 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

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

Carlsson, Lars-Ebbe Pettersson, Pernilla (Lea) Ek, Birgitta Larson 

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 
Birgitta Larson 

4. Godkännande av dagordning 
a. Dagordningen godkändes med tillägg av några övriga punkter och efter några 

små justeringar i punkternas ordning och struktur. 

5. Adjungera Shila till styrelsen? 
Styrelsen beslutade adjungera Shila Mansouri fram till kommande årsmöte. 

6. Föregående protokoll (20/9-18) 

a. Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

7. Ekonomin 
a. Kontoställning och genomgång av de olika posterna. Lars-Ebbe visade tydligt 

på den ekonomiska utvecklingen under året och den nuvarande situationen. 

Vi har för tillfället 26 000 kr på vårt konto. Av dessa är 15 000 kr öronmärkta 

för särskilda projektaktiviteter.  

b. Projektbidraget 2018 

Vad finns kvar och till vad kan det användas? Sylvia ska gå igenom alla 

utgiftsposter och se om något kan täckas av de särskilda projektmedlen. 

c. Inköp strandflagga - ca 2 000 kr inkl moms (se mail från Conny 8/9 2018; mått 

70*370 cm). Conny har gjort en beställning på Totalreklam, och vi avvaktar nu 

deras respons. 



 
 

d. Nytt projektbidrag för 2019. Sylvia har skickat in ansökan. Svar från Svenska 

FN-förbundet ska komma senast 15 december 2018. 

8. Rapporter 
a. Internationella flickdagen 11/10-18. Lea och Sylvia stod i foajén i Fregatten. 

Ganska många kom fram och pratade. En del tog foldrar om att bli medlem. 

Till en annan gång kan man be om telefonnummer och/eller epostadress för 

uppföljning. 

9. Höstens aktiviteter 
a. Balkangruppen 

i. Petter har kontaktat Heidi Selland. Jimmy har också träffat Heidi. De 

håller på att arbeta med filmredigeringen, som förväntas bli klar framåt 

jul. En tanke skulle kunna vara att bjuda in dem för en första rapport 

från resan, förslagsvis i december. Petter tar en ny kontakt för att kolla. 

b. Agenda 2030 (Arbetsgrupp Shila, Lea, Sylvia och Jimmy)  

i. Mötet med Elin Hermansson 18/10-18 blev inställt och Elin har 

meddelat att hon kommer vara tjänstledig tre månader. Vi har ännu 

inte fått något svar från Malin Henriksson, miljöchef i Stenungsund, 

eller från Kicki Norberg, kommundirektör. Även Karin Ekebeorg från 

Naturskyddsföreningen och företrädare från andra föreningar kan 

gärna bjudas in. 

ii. Sylvia har preliminärbokat lördag 1 december kl. 14-16 (Stenungesal 

3) och lördag 24 november kl. 13-15 (Stenungesal 1). Vi sikstar in oss 

på 1 december för att därmed få lite mer förberedelsetid. 

iii. Birgit Lövkvist (v) har blivit kontaktad och kan tänka sig att delta. Lena 

Hedlund (kd) har sagt att hon ska kolla på datumen. Det är viktigt att 

företrädare från alla partier får en inbjudan, helst även från Tjörn och 

Orust.  

iv. Arbetsgruppen jobbar vidare med planeringen. 

c. FN-dagen on 24/10 

i. Lea, Sylvia och Jimmy turas om att stå i foajén på Fregatten kl. 14-19. 

Shila ska kolla om hon kan vara med. Frågan bör även ställas i 

mailgruppen. Ingemar Hammarström har sagt att han ska få med 

något i ST-tidningen om föreningen och FN-dagen.  



 
 

d. Petter ska besöka Kristinedalskolan 23 oktober 2018 för att hålla i 

undersvisning om FN och barnkonventionen 

e. Kopperskolan har haft kontakt med Sylvia om FN. Sylvia kommer leverera 

material. De kommer ha temavecka om FN v43. 

f. Internationella barndagen ti 20/11 (Barnkonventionen antogs av gen 

församlingen 20/11 år 1989) Tema Flicka eller Skolmat. Ska vi göra något? Vi 

föreslår ett samarrangemang med Rädda Barnen. Lea från STO FN-förening 

kan delta och har kontakt med företrädare från Rädda Barnen. 

g. MR-dagen må 10/12 

i. Sylvia och Lea kan ingå i en arbetsgrupp. Frågan ställs även till Jenny 

och Anna Quiroga. 

10. Visitkort 
a. Visitkorten kan beställas för en kostnad på max 250 kr. Sylvia går vidare och 

kollar och skickar ut förslag till styrelsen. 

11. Distriktsmöte 30/9.  
a. Protokollet gicks igenom. Flera intressanta aktiviteter inom ramen för distriktet 

är planerade för hösten.  

12. Mötesdatum 
a. to 8/11 Kan valberedningen delta. Birgit kommer. Sylvia bjuder in Janette 

b. to 6/12 

13. Datum för årsmöte (ska ske innan 28/2) 
a. Tisdag 19 februari kl. 18 

14. Övriga 
a. Medlemsvärvningstävling. Bordlägges. 

15. Mötet avslutas 
 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 


