
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Måndag 3/6 2019 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Sylvia Wallin, Lars-Ebbe Pettersson, Lea Ek, Petter 

Ölmunger,, Martin Carlsson 

Övriga: Birgitta Brown 

 

1. Mötet öppnas 
Sylvia Wallin. 

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 (2/5-19) 

Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

6. Ekonomin 
a. Ingen större ekonomisk aktivitet sedan senaste mötet. Sylvia har skickat in 

ansökan om grundbidrag från kommunen. 
7. Rapporter 

a. Balkangruppen - film? Filmen är färdig och finns att se på YouTube via denna 

länk. Styrelsens ledamöter uppmanas kolla på filmen för att kunna fatta beslut 

om vi ska försöka arrangera en visning så småningom. 

b. Möte med Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt (19/5).  

Planer för FN-dagen med Göteborgs FN-förening. Göteborgs FN-förening 

planerar för ett arrangemang kring minoritetsfolk i Sverige. Margareta Feldt 

vald till vice ordförande för distriktet. STO FN-förening beslutar att betala 1000 

kr till distriktet som medlemsavgift. En fråga restes hur det nu ser ut med 

FN-distrikten i rörelsen och om förbundsstyrelsen har fattat något beslut i 

denna sak. Petter ska kolla upp detta. Även frågan om medlemsstrategi lyftes. 

https://youtu.be/_xNy7Iei0zg
https://youtu.be/_xNy7Iei0zg


 
 

Petter undersöker hur långt saken har kommit. En styrelseguide håller på att 

utvecklas av förbundet och kommer skickas ut till föreningarna. 

8. Kommande aktiviteter 
a. Nationaldagen 6/6-19. Info-bord, poängpromenad. Förslag på aktivitet: kasta 

en boll eller freesbee på klossar med de olika globala målen. Välja sitt 

favoritmål och lära mer om Agenda 2030. Samling för förberedelser kl. 14. 

Medverkar: Lea, Birgitta, Lars-Ebbe, Sylvia & Jimmy 

b. Internationella flickdagen fre 11/10. Eftersom Annelie Börjesson kommer 

15/10 gör vi inget större arrangemang. Eventuellt står vi med info-bord eller 

liknande. Ev en föreläsning i samarbete med annan organisation. Lea och 

Sylvia kollar. 

c. Aktiviteter i samband med FN-dagen. Annelie Börjesson inbokad ti 15/10. 

Fregatten på kvällen; sal 1 bokat kl 17-22. Skolor på dagen. Petter har kontakt 

med Emelie Bosson på Kristinedalsskolan. Tema får Annelie bestämma. 

Eventuellt kan man fundera på att försöka få till en träff med elever från 

Montessori som har varit på FN-rollspel. 

d. Aktivitet runt MR-dagen, ti 10/12. Lea kontaktar Ellie Al-Kahwati, handläggare 

MR, om vecka 47-48 (18/11-30/11) . 

e. Tjörns och Stenungsunds kommuner (integrationsenheten och kulturtolkarna) 

planerar för en Integrations-och kulturmässa lördagen 9/11 på Fregatten. 

Nästa planeringsmöte är 18 juni.  

f. Nordisk folkriksdag på Ljungskile folkhögskola, 1-4 augusti.  

g. Kärnvapenkampanjen. Svenska FN-förbundet har lanserat en kampanj för 

underskrifter för en svensk ratificering av kärnvapenförbudskonventionen 

(TPNW). Här kan man skriva under kampanjen: https://nejtillkarnvapen.nu/. 

Petter kontaktar Jens Peterson angående eventuellt föredrag i ämnet. 

h. Föreläsare om Tanzania. Tisdagen 20 augusti Jane-Ange Musekura. 18.30. 

Martin kollar om det finns lokal ledig. Jimmy tipsar ST-tidningen och 

Lokaltidningen om föredraget. Eventuellt referera till artikel: 

https://fn.se/aktuellt/blogg/vithetsnormen-i-tanzania/ 

9. ”Utbildning för ett globalt medborgarskap”  

https://nejtillkarnvapen.nu/
https://fn.se/aktuellt/blogg/vithetsnormen-i-tanzania/


 
 

Projekt med mål 4:7 i Agenda 2030. Petter har haft en första Intervju med Emelie 

Carlsson, förskolechef på förskolan Lustgården. 

10. Klimat -och miljögrupp  

Gruppen har träffats ett par gånger. Hittills har det mest varit en samtalsgrupp med ett 

färre antal deltagare. Gruppen funderar vidare på fortsättningen. 

11. Konferens - Hållbar VG-region tisdag 11/6 i Göteborg 
Ingen från föreningen deltar. 

12. Inspirationsmöte ev sö den 30/6 kl 13-18. Var? och hur? 
Lars-Ebbe kollar om det går att låna kommunstyrelsens lokal Skeppet.  

13. Övrigt 
a. Fotoaktion. Förslag på datum skulle kunna vara 15 oktober, i anslutning till 

Annelie Börjessons föredrag. 

b. Kampanj könsstympning. Bordlägges 

14. Mötesdatum  
Kommande möten: Inspirationsträff 30/6 kl. 13. I höst. första torsdagen i månaden kl. 

18.30: 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12. 

15. Mötet avslutas 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 

 


