
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 8/11 2018 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

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

Carlsson, Conny Nilsson, Pernilla (Lea) Ek,  

Övriga närvarande: Janette Olsson 

1. Mötet öppnas 
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 små justeringar i punkternas ordning och 

struktur. 

5. Valberedningen har ordet 
Janette Olsson från valberedningen lyssnade in tankar om styrelsens situation och 

efterlyste en klarare bild av vilka som ämnar fortsätta i styrelsen. Petter kan 

rapportera till Janette och Birgit efter att alla har hunnit fundera igenom och lämna 

besked. 

6. Föregående protokoll (18/10-18) 

Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

7. Ekonomin 
a. Choklad och blomma för 92 kr har inköpts 

b. Material från FN-förbundet för 329 kr har inköpts 

8. Rapporter 
a. WFUNA plenarförsamling, som hålls vart tredje år, har hållits 17-21 oktober 

2018 i Dominikanska republiken. Bland annat antogs en resolution till stöd för 

upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. 

b. Petter på Kristinedalskolan 23/10. Inställt pga sjukdom i familjen. 

https://docs.google.com/document/d/13kkc_IAcqv_skjcQmFlY-MKvDm3DNk4tz60gOaTw8p4/edit
https://www.democracywithoutborders.org/se/6215/


 
 

c. Lea och Sylvia på Fregatten 24/10. Ingemar Hammarström från ST-tidningen 

kom och gjorde ett litet reportage. 

d. Kontakt med Kopperskolan v43. Lotta Lyngerndal tog kontakt i samband med 

FN-dagen. Sylvia har varit och lånat ut material när skolan ordnade en 

FN-vecka. 

e. Möte med kulturföreningar i kommunen. En bred sammanslutning av 

kulturföreningar träffades. För att få information med i Kulturhusets 

aktivitetsfolder behöver man ha meddelat senast den 15:e i föregående 

månaden. Föreningsmontern i foajén har tagits bort men en tanke kan vara att 

ställa ut material i montrarna inne i bibliotekets lokaler.  

9. Höstens aktiviteter 
a. FN-distriktets arrangemang om plaster i havet, torsdagen 15 november kl. 18 

på Bohusläns museum. Försök sprida FB-event och affisch via epostlista. 

b. Besök av Balkangruppen  för första rapport. Petter har kontaktat Heidi som 

skulle lyfta vårt önskemål om en aktivitet.. 

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

Seminarium lö 1/12 kl 14-16, Stenungesal 3, Fregatten. En panel med 

företrädare från så många av kommunens partier som möjligt, samt gärna 

företrädare från tjänstemannaorganisationen och industri och civilsamhälle. 

Karin Ekeborg från Naturskyddsföreningen har tackat ja till att delta i panelen. 

En inbjudan har skickats ut till politiker m.fl. om att också ingå i panelen. De 

ska lämna svar senast 20 november. Sylvia kontaktar Leif för eventuell hjälp 

med affisch och annonsunderlag. I samband med seminariet bjuder 

föreningen på fika som beställs från kaféet. Inbjudan till allmänhet och press. 

Utrustning: mikrofon, kanon. Material: FN-flagga, Agenda 2030-broschyrer.  

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

församlingen 20/11 år 1989) Tema Barnkonventionen. FN-förbundets 

kampanjer Flicka och Skolmat kan förslagsvis lyftas. Lea företräder föreningen 

kl 9 - 12. Sylvia representerar Rädda Barnen. Vi använder strandflaggan. Vi 

behöver trycka upp fler foldrar om vår förening. Petter kan fixa det. 

Vattentatueringar Flicka kan delas ut.  

e. MR-dagen må 10/12 kl. 18. ( Arbetsgrupp: Lea, Sylvia) 



 
 

Programförslag: Körsång. Talare. Ljuslykta/ Lyktor tänds och sänds iväg från 

Kulturhusparken. Fika/ glögg? Annons? Lisbeth SVensson hålla tal? 

10. Årsmöte ti 19/2 kl 18.00. 
a. Föreläsare på årsmötet. Förslag Elin Hermansson, Hållbar kemi? Kan Shila 

kontakta. Se särskilt dokument för den vidare planeringen. 
11. Visitkort 

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

gör en beställning. 

12. Mötesdatum 
a. 6/12-18 

b. 9/1-19 

c. 4/2-19 

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

14. Övriga 
15. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 

https://docs.google.com/document/d/1CsC1F4ueXqg1-e7kYUji9NiuaeRpxZH2UH63Hun18xw/edit

