
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Måndag 16/9 2019 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Sylvia Wallin, Lars-Ebbe Pettersson, Petter Ölmunger,, 

Martin Carlsson, Jimmy Lövgren, Ingemar Uneback 

Övriga: Andreas Hansen 

 

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. Andreas Hansen - Vuxenskolan 
Vi diskuterar ev samarrarrangemang om en föreläsning om demokrati med 

utgångspunkt i Agenda 2030. Vi siktar på att bjuda in Henrik Arnstad antingen v.46 

eller v.47. Sylvia kollar med Britta om det finns lokal ledig på Fregatten. Andreas tar 

kontakt med Henrik utifrån lokaltillgänglighet.  

6. Adjungering 
a. Vi adjungerar Birgitta Brown till styrelsen 

b. Vi adjungerar Carin Ölmunger till styrelsen 

7. Föregående protokoll (3/6-19) 

a. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna  

b. Anteckningar från inspirationsmöte/visionsmöte (30/6-19) lades till 

handlingarna. 

8. Ekonomin 

a. Vi har fått grundbidrag från kommunen, 3 000 kr. 

b. Vi har ännu inte fått några bidrag från de politiska partierna 



 
 

c. B-kurs i Gbg 27/9-19. Birgitta och Lea har anmält att de vill delta. Vi sponsrar 

med 200 kr per deltagare. 

d. Lars-Ebbe ska betala in 1000 kr till FN-distriktet. 

e. Årligt projektbidrag 2020 ska sökas senast 15/10-19. Vi vill söka medel för 2 

föredragskvällar under 2020, ca 20000-30000. Sylvia skickar underlag till 

Lars-Ebbe för ansökan. 

9. Rapporter 
a. Nationaldagen. Lea, Jimmy, Jenny, Lars-Ebbe, Birgitta och Sylvia deltog. 

Infobord, poängpromenad, kasta boll mot Agenda 2030-målen. Ganska 

mycket folk som stannade förbi. Många barn som ville kasta boll på utvalda 

mål i Agenda 2030. 

b. Agenda 2030-seminariet den 31/8 inställt 

c. Föreläsning Tanzania 20/8. 12-15 åhörare. Bra föredrag. 

d. Nordiska folkriksdagen i Ljungskile 1-4/8. Petter föreläste om Agenda 2030 

och om idén om ett världsparlament. 

e. Distriktsmöte 8/9-19. Sylvia redovisade för några av planerna i distriktet 

i. Göteborgs FN-förening firar FN-dagen i samarbete med 

Världskulturmuseet, med en del föreläsningar. De kommer även att 

visa filmen Sameblod 19/10 eller 20/10, med efterföljande information 

och mingel. 

ii. Uddevalla FN-förening kommer att bjuda in medlemmar och 

FN-föreningar till en träff med Annelie Börjesson, efter att hon pratat i 

KF den 9/10 (mer info kommer) 

iii. Distriktets styrelse förslår att FN-förbundets protokoll eller 

sammanfattning av mötena läggs ut på hemsidan. 

iv. Distriktet kommer att försöka värva nya medlemsorganisationer, samt 

ta kontakt igen med de medlemsorganisationer som man tidigare haft 

anslutna. 

f. FN-förbundets styrelsemöte och inspirationsmöte med kansliets personal på 

Backåkra. Petter berättade lite om helgen som bland annat innehöll visning av 

utställningen “Kameran lärde mig att se” om Dag Hammarskjöld som fotograf, 

samt styrelsebeslut angående årets FN-vän och ny medlemsstrategi. För att 

läsa mer om Dag Hammarskjölds Backåkra, se https://www.dhbackakra.se. 

https://www.dhbackakra.se/


 
 

10. Kommande aktiviteter 
a. ”Träd in” - föreläsningar/ interaktiva möten må 23/9 kl 18-20.30.  

i. Fika - Svenska äpplen och vatten. Sylvia köper 30 äpplen och 

pappersmuggar. Petter tar med kniv och skärbräda. Petter tar med 

vattendunk och kannor. 

ii. Material - Sylvia tar med föreningsmaterial och bordsflagga samt stor 

affisch Globala målen. 

iii. Blänkare i GP? Petter frågar Bengt. 

iv. Vi bidrar med 2000 kr till reseräkningar. 

b. Ti 15/10-19 Annelie Börjesson, ordf FN-förbundet 

i. Under dagen kommer Annelie besöka 7:or på Kristinedalskolan 

tillsammans med Petter. 

ii. Träff med styrelsen 16.30-17.30. Petter kollar om Stenungsunds kapell 

är tillgängligt.  

iii. Kl 18-19.30 föreläsning med frågestund. Stenungesal 1. Pratar om FN 

och Agenda 2030. 

1. Petter förbereder affisch. 

2. Annons i ST-tidningen, onsdagsupplagan, onsdagen 9/10-19. 

3000 kr. Sylvia kontaktar ST-tidningen. 

iv. Aktion för ett världsparlament efter föredraget. Kl. 19.30 

c. Besök av Jens Petersson; föreläsning om kärnvapen. Vi siktar på mars-april 

2020. Petter har kontakt med Jens. 

d. Internationella flickdagen fre 11/10-19. 

Idé om föreläsning har diskuterats. Anna Bergendahl, som är 

goodwillambassadör, fanns i åtanke men åker inte ut och föreläser. Sylvia 

kollar med Lea och Birgitta om de vill stå vid ett informationsbord istället. 

e. Aktivitet runt MR-dagen, ti 10/12-19. Lea kontaktar Ellie Al-Kahwati, 

handläggare MR, om vecka 47-48 (=18/11-30/11-19). Ärendet bordlägges 

f. ”Kultur och rötter” (Integrations- och kulturmässa) lö 19/10-19 kl. 11-18, 

Fregatten. Vi kan vara med med info-bord. Sylvia är på plats och tar med lite 

FN-material.  



 
 

g. Föreläsning om biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen ska anlita en 

föreläsare som heter Marie Stenseke som ska prata om biologisk mångfald. 3 

mars 2020. 

11. Beställningar 
a. T-shirts (Se senaste Nyhetsbrevet). Sylvia beställer lite t-shirts. 

b. 25/9-19 kommer nr 3 av Världshorisont. Temanummer om Agenda 2030. 

Sylvia beställer ett antal ex.  

c. Beslutat tidigare att Sylvia ska beställa 10 ex( 190 kr ) av Världshorisont nr 2 

Tema kärnvapen + 30 ex av faktabladet inuti, som vi endast betalar porto för. 

d. Petter kollar om det finns i digitalt format att maila ut till mailgruppen. 

12. Övrigt 
a. Kurser. B-kurs fredagen 22 november om hållbar utveckling i Göteborg.  

b. Träffar med politiker. Sylvia har planerat träffa Maria Renfors (m). Petter ska 

försöka följa med på träffen 

13. Mötesdatum  
Kommande möten: Möten hösten 2019: första torsdagen i månaden- 3/10, 7/11 och 

5/12, kl 18.30. Valberedningen bjuds in till 7/11. 

14. Mötet avslutas 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 

 

 


