
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Måndag 4/2 2019 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Jimmy Lövgren, Sylvia Wallin, Lars-Ebbe Pettersson, Lea 

Ek, Petter Ölmunger 

 

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. 

5. Föregående protokoll (9/1-19) 

Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

6. Ekonomin 
a. Lars-Ebbe gav en genomgång av det senaste årets ekonomiska aktivitet samt 

den budget för 2019 som läggs fram till årsmötet. Ett frågestecken är hur stort 

värde det är att ha kvar vårt Swish-konto, med tanke på kostnaden som det 

innebär och med tanke på de små inkomster som Swishnumret har genererat 

till föreningen och till förbundets insamlingskampanjer. 

b. Vi behöver komma ihåg att söka årets föreningsbidsrag från Stenuingsunds 

kommun. Sylvia kollar när ansökningar ska inkomma. 

7. Rapporter 
a. Distriktsmöte 19/1. Årsmöte kommer vara 31/3. Då kommer 

Naturskyddsföreningen och berättar om Preem-raffs utvidgning i Lysekil. 

Distriktet har sagt att man under året vill lyfta samernas situation. 

b. Träffar med nya medlemmar och intresserade  onsdag 16/1. Lea har kontaktat 

nya medlemmar och ordnade 16/1 en träff med dessa där även Sylvia deltog. 



 
 

Nya medlemmar: Andreas Hansen och Jenny Brunsten. Andreas arbetar på 

studieförbundet Vuxenskolan. Träff även med Birgitta Brown. Andreas lyfte ett 

förslag om att i samarbete med Vuxenskolan engagera Henrik Arnstad för ett 

föredrag om demokrati. En idé skulle kunna vara att ha arrangemanget i 

samband med MR-dagen om det går att göra med de projektmedel vi blivit 

tilldelade. 

8. Vårens aktiviteter 
a. Besök av FN-praktikanten Emelie Wendesten om Georgien, må 25/2 kl 18.30 

i. Kaptensrummet.  

ii. Sylvia köper in frukt 

iii. Lea kollar efter lämplig tackgåva 

iv. Vi hjälps åt med affischer och att dela information på Facebook och i 

våra olika kanaler. 

b. Internationella kvinnodagen fredag 8/3 

i. Lea ansvarar för infobord på Fregatten kl 11-15. Lea frågar Birgitta 

Brown om hon vill vara med.  

ii. Jimmy har frågat SF om det går att streama filmen Suffragetterna. 

Stenungesal 1 är bokad lördag 9/3. 

iii. Sylvia kollar med förbundet om vad det finns för lämpligt material. 

iv. Föreningsfoldrar behövs. Petter trycker upp och tar med till årsmötet. 

c. Agenda 2030 

i. Nytt datum för seminarium blir 4 maj. 

ii. Planeringsgruppen hade möte 28/1. 

iii. Tema - uppföljning av höstens seminarium 

d. Aktivitet på Världsmiljödagen on 5/6 och 8/6 är det Världshavsdagen, eller i 

anslutning till denna dagen. Lokal är bokad lördag 1/6, Stenungesal 1 och 2 

i. Sylvia frågar Sanida om eventuellt samarbete med Molekylverkstan 

ii. Petter frågar Christina och Östen om de vill berätta om Strandstädarna 

iii. Jimmy frågar Stefan Sundström om han vill komma och sjunga 

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

b. På hemsidan läggs följande ut: Revisionsberättelse och Resultat- och 

Balansräkning, Verksamhetsberättelse, Budget och Verksamhetsplan.  

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


 
 

c. -Valberedningen har förberett ett förslag till styrelse och revisorer 

d. Fika : Petter ordnar kaffe. Sylvia köper kex 

e. Petter tar med FN-pins för eventuell tackgåva 

10. Globala aktionsveckan för ett världsparlament 
Årets aktionsvecka kommer vara 19-27 oktober 2019. STO FN-förening vill delta. 

Petter tar på sig att leda en arbetsgrupp. 

11. Aktivitet till stöd för UNPA 
Föreningen Demokrati utan gränser har frågat om STO FN-förening vill medverka i en 

Facebook-baserad aktivitet med syfte att bredda och stärka stödet för 

UNPA-kampanjen. Styrelsen beslutade att STO FN-förening gärna medverkar. Petter 

leder planeringen av aktiviteten och kommer skicka ut mer information till de som är 

intresserad av att medverka. 
12. Mål 4.7 och Utbildning för ett globalt medborgarskap 

Föreningen Demokrati utan gränser skulle vilja undersöka behov av och 

förutsättningar för att utveckla ett skolmaterial för utbildning i globalt medborgarskap, i 

enlighet med Mål 4.7 i Agenda 2030. Eftersom Stenungsunds kommun har “Vi 

utbildar världsmedborgare” som vision för Barn och utbildning så föreslås 

Stenungsund bli pilotkommun för projektet. STO FN-förening har tillfrågats om man 

vill samarbeta i frågan i syfte att skapa lokal förankring. Styrelsen beslutade att man 

gärna ställer sig bakom projektet och samarbetet så länge det inte kommer kräva 

särskilda resurser eller insatser från styrelsens medlemmar. Petter fortsätter arbeta 

med projektplanen.  

13. Nordiska folkriksdagen 
Petter har blivit tillfrågad av Gunilla Winberg från föreningen Framtiden i våra händer 

om att medverka vid en av dagarna vid Nordiska folkriksdagen på Ljungskile 

folkhögskola 1-4 augusti. Nordiska folkriksdagen är ett årligt arrangemang i 

samarbete mellan ett antal nordiska föreningar med syfte att lyfta det nordiska 

samarbetet för en hållbar värld. Förfrågan handlar om att berätta om Agenda 2030, 

STO FN-förenings arbete och UNPA. Petter deltar gärna utifrån denna förfrågan. 

Även företrädare från Uddevalla och Kungsbacka FN-föreningar ska ha tackat ja till 

att medverka.  

14. Mötesdatum 
Vårens mötesdatum beslutas i samband med årsmötet. 

http://framtiden.a.se/
http://fritnorden.dk/NFR.html


 
 

15. Övriga 

a. Inspirationsdag i Göteborg (Scandic Opalen), lö 23/3 kl 9-16. Anmälan senast 

17/2. Gratis, men tillkommer resekostnad för de som åker. Sylvia frågar 

föreningens medlemmar om det finns intresse av att delta. 

b. Enkät från FN-föbundet har inkommit. Sylvia vill gärna ha hjälp med att svara 

på en del av frågorna. 

c. Verksamhetsbrev från förbundet har skickats ut med viktig information. 

d. Epostadresser till våra mailgrupper 

i. Styrelsen: styrelsen-sto-fn@googlegroups.com 

ii. Medlemmar och intresserade: sto-fn@googlegroups.com 

16. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 

 


