
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 9/1 2019 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Birgitta Larson, Martin Carlsson, Sylvia Wallin, Lea Ek, 

 

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 
Martin Carlsson 

4. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes efter några små justeringar i punkternas ordning och 

struktur. 

5. Föregående protokoll (6/12-18) 

Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

6. Ekonomin 
a. Lars-Ebbe och Sylvia ska träffas 11/1 och kolla igenom 2018 års ekonomi och 

hur projektbidragen har använts.  

b. Sylvia har gjort en kompletterande ansökan för projektbidrag till arbete med 

Agenda 2030 under 2019.  

c. I rapporter för projektbidrag ä rdet viktigt att räkna med antal personer och att 

uppskatta tidsåtgång, samt att försöka göra utvärderingar kontinuerligt. 

7. Rapporter 
a. MR-dagen 10/12 i Kulturhusparken. Kom ca 13 personer. Kallt och blåsigt, 

vilket gjorde det svårt att vara utomhus. Nästa gång kan det vara bra att ha 

huvuddelen av programmet inomhus. Man kan också fundera på vilken dag 

som är bäst då den 10/12 sammanfaller med Nobelfesten. 

b. Globala aktionsveckan för ett världsparlament hölls 19-28 oktober 2018, med 

aktiviteter runt om i världen. STO FN-förening deltog. En mer utförlig rapport 

https://docs.google.com/document/d/1I8NvaAiyoWrHBsb3Tkg0bmmzbYAKBr85sqAE9mJkBXM/edit


 
 

kan läsas (på engelska) på hemsidan för Democracy Without Borders. Man 

kan också följa aktionsveckans Facebook-sida för kontinuerliga uppdateringar. 

8. Vårens aktiviteter 
a. Besök under jan-mars av FN-praktikant. Emelie Wendesten kan komma och 

berätta om sin praktik i Georgien. Förslagsvis måndag 25/2 kl. 18.30 i 

Kaptensrummet. Sylvia frågar Emelie. 

b. Internationella kvinnodagen. Petter frågar Elin Jäderström om hon har 

möjlighet att komma och berätta om sin bok om Sveriges första kvinnliga 

FN-ambassadör Agda Rössel. 

c. STO FN-förening har blivit inbjudna att delta den 23/3 vid en dag för 

Barncancerfonden Väst. Vi har beslutat per mail att ej vara med. 

d. Uppföljningsseminarium om Agenda 2030 lördag 6/4. Sylvia har kontaktats av 

Naturskyddsföreningen (Karin Ekeborg och Eva Andersson), för framtida 

samarbete om fr a klimat/ miljöfrågor i Agenda 2030. Sylvia sammankallande 

för arbetsgrupp som jobbar med seminariet. Lea och Jimmy är också med i 

gruppen.  

e. Medlemsmöte. Lea blir medlemsansvarig. 

9. Årsmöte ti 19/2 kl 18.00. 
a. Årsmöte ti 19/2 kl 18.00. Se även planeringsdokument 

b. Föreläsare på årsmötet. Petter Ölmunger berättar om föreningen Demokrati 

utan gränsers arbete. 

c. Mötesordförande blir Karin Ekeborg, vice ordförande för 

Natuskyddsföreningen i Stenungsund 

d. Handlingar inför årsmötet ska göras klara så fort som möjligt. Se 

planeringsdokumentet för vem som gör vad. 

e. Kallelsen ska ut senast 29/1. Petter och Sylvia förbereder. 

f. Fika. Petter kan ordna kaffe. 

10. Mötesdatum 

a. Nästa möte: 4/2-19 

11. Övriga 

a. Arbetsgrupper. Det är bra att skapa arbetsgrupper som förhoppningsvis kan 

samla och kanalisera engagerade medlemmar. För att starta en arbetsgrupp 

https://www.democracywithoutborders.org/se/6672/call-for-a-world-parliament-during-week-of-action/
https://www.facebook.com/worldparliamentnow/
https://docs.google.com/document/d/1CsC1F4ueXqg1-e7kYUji9NiuaeRpxZH2UH63Hun18xw/edit


 
 

ska det kunna utses en person som är sammankallande för gruppen, så att 

inte arbete faller mellan stolarna.  

b. Globala aktionsveckan för ett världsparlament 2019 - bordlägges 

c. Mål 4.7 Utbildning för globalt medborgarskap - bordlägges 

12. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 

 


