
 
 

Verksamhetsberättelse 2018 
för Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening 

 
Besök av Aleksander Gabelic 1 februari 
Torsdagen 1 februari besöktes vi av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic. Gabelic träffade 
föreningens styrelse och hade även ett möte med STenungsunds Montessoriskola som bland annat är 
engagerade i årliga FN-rollspel. 
 
Årsmötet 6 februari  
Tisdagen 6 februari höll STO FN-förening årsmöte på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Mötet inleddes 
med att Göran Sändare, som sedan länge är engagerad i Stenungsunds filmstudio, berättade om sina 
erfarenheter som FN-soldat på Cypern 1987-1988. Efter presentationen ledde Göran Sändare även 
föreningens årsmöte. Årsmötet antog bland annat en motion för ett demokratiskt FN och för upprättandet av 
ett FN-parlament som skickades vidare till Svenska FN-förbundets kongress i juni 2018. Motionen antogs 
även av ett antal andra FN-föreningar runt om i landet. I samband med årsmötet utsågs en ny styrelse för 
STO FN-förening. Jenny Sporrong valdes om som ordförande och Lars-Ebbe Pettersson valdes till ny kassör 
efter Bosse Karlsson. Övriga styrelseledamöter och suppleanter valdes enligt följande. Ordinarie ledamöter: 
Martin Carlsson, Pernilla Ek (Lea), Jimmy Lövgren, Conny Nilsson, Sylvia Wallin & Petter Ölmunger. 
Suppleanter: Leif Göbel, Birgitta Larsson & Zahra Samadi 

Alla hjärtans dag/Alla älskade barn, 14 februari 
Onsdagen 14 februari arrangerade Integrationsgruppen på Tjörn, med representanter från kommunen, 
Svenska kyrkan, Kvinnor på Tjörn och STO FN-förening Alla hjärtans dag/Alla älskade barn, en dag med 
fokus på barns rättigheter. Dagen började med mingel och informationsbord. Företrädare från bland annat 
polis och ungdomsmottagning fanns på plats. Efter mingel var det dags för presentationer. Sylvia och Lea 
från STO FN-förening berättade om barnkonventionen och om mänskliga rättigheter, samt visade film och 
bilder på samma tema. Faten Sedic som arbetar med integration för Tjörns kommun medverkade och kunde 
tolka till de som inte kunde svenska så bra. Ca 40 personer lyssnade på föredraget, många med bakgrund i 
Syrien och anda utomeuropeiska länder. Frågor ställdes t.ex. om vad FN gör i Syrien, och hur Syrien lever 
upp till barnkonventionen. Även kritik av Sveriges sätt att leva upp till barnkonventionen lyftes för 
diskussion. 

Internationella kvinnodagen, 8 mars 
Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset 
Fregatten för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen. 

Samma dag var det en företagardag på Fregatten så det var stor genomströmning av människor. På Fregattens 
scen spelade och sjöng Kvartett med all rätt, en musikgrupp från Nordiska visskolan i Kungälv, visor på 
temat hopp och om att finnas mitt i förändringens tid. 



 
 

Cirka 30 personer stannade för att prata om kvinnors och flickors rättigheter, och många stannade också till 
för att titta på Svenska FN-förbundets fina foto-utställning ”Flicka”. 

Föredrag om ekumeniska följeslagarprogrammet 23 april 
Måndagen 23 april arrangerade STO ett föredrag av Elisabeth Johansson, som under tre månader hösten 2017 
varit ekumenisk följeslagare på Västbanken. om det ekumeniska följeslagarprogrammet, EAPPI, som är på 
plats i Israel och Palestina för att försöka stödja försoningsarbetet. 12 personer lyssnade på föredraget som 
även innehöll bildvisningar. 

Nationaldagen 6 juni 
STO FN-förening deltog liksom tidigare år i Stenungsunds nationaldagsfirande i Kulturhusparken. 
Föreningen arrangerade minröjningsbana och tipspromenad om Barnkonventionen, samt samlade in pengar 
till FN-förbundets kampanj för minröjning. 

Kongressen 16-17 juni 
16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på 
översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och Martin 
Carlsson som observatör. 

Förbundskongressen, som hålls var tredje år, hade många viktiga frågor att hantera. Förutom att diskutera och 
fatta beslut kring de cirka 40 motioner som inkommit från olika håll i FN-rörelsen så skulle även en ny 
förbundsstyrelse utses. Dessutom skulle det väljas en ny förbundsordförande efter att Aleksander Gabelic valt 
att sluta efter 18 år som ordförande för att istället kunna verka som Europaparlamentariker. 

Som ny ordförande valdes Annelie Börjesson, som tidigare bland annat varit ordförande för Göteborgs 
FN-förening. Som ny ledamot i förbundsstyrelsen valdes även Petter Ölmunger, sekreterare i STO 
FN-förening. Förutom att Petter blev invald i FN-förbundets styrelse så gläder sig STO FN-förening särskilt 
åt att kongressen, med stor majoritet, antog vår motion ”För ett demokratiskt FN”. Enligt den antagna 
motionen ska förbundsstyrelsen ”söka och pröva olika vägar för att stärka och bredda stödet för 
UNPA-kampanjen, såväl nationellt som globalt”, och initiera ”ett långsiktigt och strategiskt projekt” för att 
demokratisera FN. 

Visionsmöte 7 juli 
Lördagen 7 juli hade föreningens styrelse ett visionsmöte hemma hos Petter Ölmunger i Ödsmål. På 
visionsmötet diskuterade vi övergripande planer och idéer. 

Motdemonstration mot NMR 2 september 
Lea från STO-förening deltog i en motdemonstration i Kungälv mot Nordiska motståndsrörelsen (NMR) 
söndagen 2 september. Motdemonstrationen arrangerades på initiativ från fredsrörelsen i Kungälv. 

MR-foldrar delades ut inför valet 9 september 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Fotoutst%C3%A4llning-Flicka.pdf


 
 

Inför valet till kommun, landsting och riksdag 9 september delade Lea från STO FN-förening ut foldrar i 
Skärhamn om de universella mänskliga rättigheternas förklaring. Förklaringen antogs av FN:s 
generalförsamling 10 december 1948 och fyllde alltså 70 år hösten 2018. 

Internationella flickdagen 11 oktober 
I samband med internationella flickdagen stod Lea och Sylvia från STO FN-förening i Kulturhusets foajé och 
berättade om flickors utsatta situation i världen och vad FN försöker göra för att verka för flickors mänskliga 
rättigheter. 

FN-förbundens världsfederation (WFUNA) höll kongress 17-21 oktober 
WFUNAs plenarförsamling (kongress), som hålls vart tredje år, hölls 17-21 oktober 2018 i Dominikanska 
republiken. Bland annat antogs då en resolution till stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling 
inom FN. Storbritanniens, Tysklands, Sydafrikas och Danmarks FN-förbund stod bakom resolutionen som 
fick stöd av alla FN-förbunden på plats, inklusive Svenska FN-förbundet. 
 
Fotoaktion för ett världsparlament 18 oktober 
Torsdagen 18 oktober genomförde STO FN-förening en fotoaktion inom ramen för den årliga globala 
aktionsveckan för ett världsparlament. (www.worldparliamentnow.org) 

FN-dagen 24 oktober 
Under FN-dagen bemannade företrädare från föreningen ett informationsbord i Kulturhusets foajé. I samband 
med detta gjorde ST-tidningen ett reportage om föreningen. 

Internationella barndagen 20 november 
Lea och Sylvia från STO FN-förening genomförde en informationsaktivitet i samband med internationella 
barndagen. Arrangemanget skedde i samarbete med Rädda Barnen. 

Seminarium om Agenda 2030 1 december 
Lördagen 1 december arrangerade STO FN-förening ett seminarium om milö- och klimatmålen i Agenda 
2030 och hur dessa mål relaterar till Stenungsunds kommun. Politiker från L, C och Mp, samt företrädare 
från Naturskyddsföreningen och industrins hållbarhetsprojekt deltog. På seminariet var fokus vad som görs i 
STO-området, men även t.ex. vad EU gör och vad man kan göra som privatperson lyftes. För en mer utförlig 
rapport, se på vår hemsida: 
https://fn.se/stenungsund-tjorn-och-orust/2019/01/05/seminarium-om-agenda-2030-i-sto-regionen/ 

Manifestation för mänskliga rättigheter 10 december 
Måndagen 10 december, internationella dagen för mänskliga rättigheter, arrangerade föreningen en 
manifestation i Kulturhusparken. Vi sjöng och försökte tända ljuslyktor, vilket visade sig väldigt svårt i den 
svåra blåsten. Vi bjöd även på glögg och pepparkakor till den lilla skaran av MR-demonstranter. 

Stöd till Balkangruppen på Hasselgårdens fritidsgrupp 
Under året beslutade STO FN-förening om att ge ett bidrag till Balkangruppen på Hasselgårdens fritidsgård. 
Balkangruppen har under året planerat för och genomfört en resa till Bosnien, bland annat med besök vid 



 
 

minnesmonumentet efter folkmordet i Srebrenica. Resan skedde i augusti 2018 och planeringen har pågått 
sedan november 2017. I april 2018 gjorde vår styrelseledamot Jimmy Lövgren en intervju med gruppen. 
Efter resan har två av gruppens medlemmar varit hos vår styrelse och berättat om sina erfarenheter. Gruppen 
jobbar nu med att redigera en film om resan. Förhoppningsvis kan STO FN-förening följa upp samarbetet 
med att under 2019 arrangera en visning av filmen samt även en föreläsning av en tidigare FN-soldat från 
krigets Bosnien. 

Styrelsens arbete, Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt & Medlemsutveckling 
STO FN-förenings styrelse har under verksamhetsåret 2018 haft 10 styrelsemöten. Sylvia Wallin har 
representerat föreningen i styrelsen för Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt. Under året har antalet 
medlemmar i vår förening ökat något och vi är nu 36 medlemmar. 

En del av rapporterna från årets verksamheter, inklusive en del bilder, finns på vår hemsida: www.fn.se/sto 
och på vår Facebook-sida: www.facebook.com/fnsto 

http://www.facebook.com/fnsto

