
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 3/10 2019 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Birgitta Brown, Lars-Ebbe Pettersson, Pernilla Ek, Sylvia 

Wallin, Petter Ölmunger, Martin Carlsson 

 
1. Mötet öppnas 

Sylvia Wallin. 
2. Val av sekreterare  

Styrelsens sekreterare Petter Ölmunger var närvarande 
3. Val av justerare 

Birgitta Brown 
4. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 
5. Föregående protokoll (16/9-19) 

a. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 
6. Ekonomi 

a. Lars-Ebbe redogjorde för den ekonomiska situationen 
b. Nordea vill ha föreningens stadgar och senaste årsmötesprotokoll. Petter 

skickar till Lars-Ebbe 
c. Vi bekräftar tidigare beslut per capsulam om att betala Henrik Arnstad 15 000 

kr för hans kommande föredrag. Kostnaden inkluderar resa och logi. 
d. Årligt projektbidrag. Vi söker om 40 000 kr för två föredrag och annonser. 

Lars-Ebbe och Sylvia skickar in ansökan. 
7. Rapporter 

a. ”Träd in” - föreläsningar/ interaktiva möten må 23/9 kl 18-20.30. Ca 70 
personer deltog. Till en annan gång kan man tänka på att göra ett 
pressmeddelande efter eventet.  

b. Träff 25/9 med Maria Renfors (m), oppositionsråd i Stenungsund. Petter och 
Sylvia deltog. I mötet lyftes bland annat möjligheten för Stenungsund att gå 
med i Glokal Sverige samt en demokrati-utställning som eventuellt skulle 
kunna tas till Stenungsund. 

c. B-kurs i mänskliga rättigheter i Göteborg 27/9. Lea rapporterade från kursen 
som var uppskattad.  

8. Kommande aktiviteter 
a. Internationella flickdagen fre 11/10. Infobord kl. 12-15. Birgitta och Lea 

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



 
 

i. Kristinedalsskolan åk 7 under dagen. Petter deltar. 
ii. Kl 16.30 - 17.30 träff med styrelsen. Förslagsvis bjuder vi på en 

smörgås på Fregatten. 
iii. Kl. 18-19.30 föreläsning (inkl frågor), om FN och om Agenda 2030 
iv. Aktion för ett Världsparlament som avslutning 
v. Material: FN-flagga, foldrar, Agenda 2030 stor affisch, pappersmuggar 

vi. Present - Sylvia köper ett ljus 
c. ”Kultur och rötter”; (Integrations- och kulturmässa) lö 19/10 kl 11-18, Fregatten 

i. Sylvia och Lea bemannar info-bord. 
d. Aktivitet på FN-dagen. Lea och Birigitta bemannar info-bord kl. 12-15. 
e. Må 11/11 kl 18.30,  Föreläsning om demokrati med Henrik Arnstad.  

i. Frågor angående affischen: Hur får Henrik in Agenda 2030 i 
föredraget? Bör detta reflekteras i affischen? Kommunens logga är 
med i affisch-förslaget, vad är deras roll? Några i styrelsen reagerade 
på bildspråket i affischen som kan uppfattas som lite skrämmande. 

f. Utställning om demokratins genombrott. Lars-Ebbe kollar med 
demokratiberedningen. 

g. Aktivitet runt MR-dagen, ti 10/12. Bordlägges. 
9. Kurser 

B-kurs i hållbar utveckling fre 22/11 i Göteborg. 
10. Övrigt 

a. Ska vi sända in något material om våra aktiviteter till Världshorisont nr 4, som 
kommer den 6/12.? Sylvia skriver några rader. 

b. Bokning av glasmontrar. Sylvia har kontaktat Elin Gunnarsson.  
11. Mötet avslutas 
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