
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 6/12 2018 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

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

Carlsson, Pernilla (Lea) Ek,  

Övriga närvarande: Alva Stenman Hansson, Almina Brdar 

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. Besök av Balkangruppen 
6 ungdomar från fritidsgården Hasselgården har gjort en resa till Bosnien. I samband 

med arbetet och resan gjordes även en dokumentärfilm som nu håller på att 

redigeras. Filmen handlar om Bosnienkriget. Planerna började i november 2017 och 

resan blev av i augusti 2018. Många möten hölls för att kunna samla in bidrag. Bidrag 

kom från flera olika och oväntade håll. På resan gjordes bland annat besök i Tuzla 

och vid minnesmonumentet och museet för folkmordet i Srebrnica. Gruppen fick hjälp 

av en guide som heter Nihad, från Sarajevo, som har bott i Sverige men har nu flyttat 

tillbaka. En kontakt har tagits med Kulturhuset om att ha en filmvisning när filmen är 

klar. Det tar längre tid med filmen än vad gruppen trodde från början. Gruppen gjorde 

även ett besök på barnhemmet Selo Mira i närheten av Tuzla. Gruppen skänkte ett 

bidrag från Marta och Maria. Fritidsledarna Heidi och Negar var med både i 

planeringen och på resan. 

6. Föregående protokoll (8/11-18) 

Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 



 
 

7. Ekonomin 
a. Lars-Ebbe gav en ekonomisk rapport som visade att föreningens finanser är 

små men stabila. Lars-Ebbe och Sylvia kollar så att alla transaktioner hamnar 

rätt i bokföringen.  

8. Rapporter 
a. FN-distriktets anordnade föreläsning om plaster, den 15/11 på Bohusläns 

Museum, Uddevalla. Ca 35-40 gäster. Sylvia deltog från STO FN-förening. 

b. Internationella Barndagen 20/11. Lea och Sylvia (för Rädda Barnen) 

bemannade ett info-bord på Fregatten kl 9-12. 

c. Utvärdering av seminariet den 1/12 om miljö-och klimatmål i Agenda 2030. 

Lea, Martin, Sylvia och Jimmy. Tre politiker och företrädare från 

naturskyddsföreningen (Karin Ekeborg) och från industrin (Lars Josefsson). 

Jimmy gör en sammanställning som vi kan lägga ut. 

d. Rapport från distriktsmöte den 1/12 (Sylvia) 

9. Höstens aktiviteter 
a. MR-dagen må 10/12 kl 18 i Kulturhusparken. Scen med högtalare och 

mikrofoner bokade. Martin frågar om vi kan vara inomhus vid dåligt väder. 

Programförslag: Körsång / Allsång - Petter. Talare - Petter 

Ljuslykta/ Lyktor tänds och sänds iväg från Kulturhusparken. Sylvia fixar 

marshaller. 

Fika/ glögg. Petter fixar lite värmd glögg. Jimmy fixar pappersmuggar, 

pepparkakor och julmust. 

10. Vårens aktiviteter 
a. Uppföljningsseminarium Agenda 2030, förslagsvis 6 april 2019. Jimmy, Sylvia 

och Lea formar en arbetsgrupp. Kontakter tas med Lars Josefsson, Karin 

Ekeborg och and relevanta samarbetsaktörer. 

b. 23/3 eventuellt delta i samband med Produktionsdikets aktiviteter på 

Fregatten. Se Övriga frågor nedan. 

11. 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. 

b. Årsmötesordförande - förslag Karin Ekeborg. Jimmy frågar. 

12. Mötesdatum 

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


 
 

a. 9/1-19 

b. 4/2-19 

13. Övriga 
a. Sylvia har haft kontakt med Håkan Olsson från Produktionsdiket som 23/3 kl. 

11-15 ska ha aktiviteter i foajén på Fregatten. Musik, trollkarl, ansiktsmålning, 

ponnyridning mm. Föreningen kan stå med ett bord. Kl. 18-20 ska det vara en 

gala med lokala artister. Samla in pengar till Barncancerfonden Väst.  

b. Besök under jan-mars av FN-praktikant. Anmäla intresse senast 7/12-18. 

Sylvia anmäler föreningens intresse. 
14. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 

 


