
 

 

 

Protokoll 

 

Styrelsemöte i STO FN-förening  torsdag 2019-05-02 , kl 18.30 -20.30 

Kaptensrummet, Fregatten 
 

1. Mötet öppnas. 

Närvarande: Lars-Ebbe Pettersson; Sylvia Wallin; Pernilla Ek; Jimmy Lövgren; Martin 

Carlsson 

 

2. Val av sekreterare (Jimmy Lövgren) 

 

3. Val av justerare (Lars-Ebbe Pettersson) 

 

4. Godkännande av dagordningen (Ok) 

 

5.  Föregående protokoll (3/4-19) (Ok) 

 

6. Ekonomin  (Lars-Ebbe Pettersson) : Ekonomiska läget – ”Status Quo”  

    - ”fika-kassa” (Ordföranden skickar framledes ut turordning via dagordningen. Folk ska 

ha betalt via uppvisning av kvitto). 

    -  resa till Sthlm och work-shop om medlemsfrågor  15/5 (Jenny åker dit. Får betalt av 

förbundet) 

   (Lea kommer att vara väldigt upptagen under maj, då kommer det här med medlemsregist-

ret att vila lite.). 

- Birgitta Brown har fått reseersättning för deltagande i FN-distriktets årsmöte (200 kr.).  

 

7. Rapporter 

    a) Medverkan som ”motdemonstration” i Kungälv on 1/5, då NMR fått  

        demonstrationstillstånd kl 13-15 

(Martin var där och lyssnade på kandidater till EU, såg lite av ’tumultet’. Nästa år försöker 

vi gå tillsammans med vår grupp). 

   

8. Kommande aktiviteter  

     a) Agenda 2030; uppföljningsseminarium lö 4/5 framflyttat till hösten. 

        Lokal i Fregatten ledig: lö 31/8 och lö 14/12 ( alla andra lördagar bokade!) 

(Sylvia har preliminärbokat 31/8, kl. 12-17, i sal 2 och 3. Vi ser hur det utvecklar sig framåt 

juli/augusti) 

        Annan lämplig lokal? (Nej).  

         
     b) Aktivitet i samband med Världsmiljödagen on 5/6 och Världshavsdagen 8/6 

        Planer för lö 1/6.   

Vi satsar enbart på Nationaldagen, torsdagen, 6/6 istället. Klockan 15-17 (Poängpromenad, 

färdig + några nya frågor om Agenda 2030; ”Nere vid vattnet?”, Minröjarfältet; (Sylvia 

kontaktar Britta; Jimmy frågar strandstädarna om de vill/kan komma; beställa material).  

 

Tips på aktiviteter mottas tacksamt! 

Medverkande 6/6: Lea, Martin, Lars-Ebbe, Sylvia, Jimmy (?), Petter (?), Jenny (?) 



 

 

Förmöte måndag 27/5, kl. 17.00. (Vad har vi fått för respons? Beställt? Placering? Vad/hur 

göra?) 

 

   c) Int flickdagen fre 11/10. Aktiviteter? Talare? Musik? 

(Lea/Sylvia ska kolla ifall det finns någon annan organisation som vill samarbeta med oss 

denna dag. Föreläsning med tolk? Annat arrangemang? Mödravården? Kvinnojouren?). 

 

    d) Aktiviteter i samband med FN-dagen. 

         Annelie Börjesson inbokad ti 15/10.  Skolor på dagen. Fregatten på kvällen; sal 1 bo 

         kat kl 17-22. Kristinedalskolan på dagen. Petter skulle kontakta Emelie Bosson på 

         Kristinedalskolan. (Annelie får själv bestämma tema…). 

 

    e) Aktivitet runt MR-dagen, ti 10/12. Talare? Musik? 

     (Ellie Al- Kahwati, handläggare MR. Lea kollar med henne. Kolla om hon kan v.47-48?) 

      
9. ”Utbildning för ett globalt medborgarskap”. Projekt med mål 4:7 i Agenda 2030     

     ( Petter). Någon ny info?   (Bordlägges til nästa styrelsemöte 3/6). 

 

10. Klimat -och miljögrupp bildad i samarbete med Naturskyddsföreningen.  

      Nästa samling: ti 7/5 kl 18-20, Kaptensrummet ( Sylvia). (Olika projekt/aktiviteter som  

      gruppen kan genomföra. Studiefrämjandet är med i detta projekt också. Vi avvaktar och 

     ser vad som händer med den här gruppen då. De har vissa idéer/planer...). 

 

11. Hållbar VG-region. Konf i Gbg ti 11/6. Info på Länsstyrelsens hemsida. Anm senast 8/5. 

(Vill man gå så får man anmäla sig enskilt, via Länstyrelsens sida.). 

 

12. Mötesdatum  må 3/6: Info från Balkangruppen, hur går det med filmen? (Kontakt med 

dem? Petter?). 

      Hösten: möten en fast dag i månaden?  (första torsdagen i månaden: 5/9, 3/10; 7/11, 

5/12) Kl. 18.-18.30? 

    

13. ÖVRIGT: 

* Inspirationsmöte? Ev. 30/6? När? (ev. 13.00 – 18.00) Var? Hur? (Att tänka på till nästa 

mote.  

 

14. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare:                                                                               Justerare: 

 

 

……………………………                                                       ………………………………. 

Jimmy Lövgren                                                                          Lars-Ebbe Pettersson 


