
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 7/11 2019 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Sylvia Wallin, Jimm Lövgren, Martin Carlsson, Lea Ek, 

Birgitta Brown, Petter Ölmunger, Ingemar Uneback 

Övriga närvarande: Janette Olsson 

 
1. Mötet öppnas 

Sylvia Wallin. 
2. Val av sekreterare  

Styrelsens sekreterare Petter Ölmunger var närvarande 
3. Val av justerare 

Ingemar Uneback 
4. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 
5. Valberedningen har ordet 

Janette Olsson från valberedningen hörde sig för om läget i styrelsen. Sylvia kommer 
avgå som ordförande och därför behöver en ny kandidat till ordförandeposten hittas. 

6. Föregående protokoll (3/10-19) 
a. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 

7. Ekonomi 
Lars-Ebbes ekonomirapport gicks igenom. Beslut om att vi lägger 750 kr på annons i 
Lokaltidningen. Annonskostnad för föredrag 11/11 med Henrik Arnstad delas lika med 
Vuxenskolan. 

8. Rapporter 
a. Internationella flickdagen fre 11/10. Lea och Birgitta bemannade bord på 

Fregatten. Många som inte känner till att det finns en internationell flickdag. 
En reporter från ST-tidningen kom och tog bilder. 

b. Ti 15/10 Annelie Börjesson. Utvärdering 
i. Skolorna. Lyckade besök hos tre sjuor. 

ii. Föreläsningen på kvällen. Ca 20 intresserade åhörare.  
iii. Fotoaktion för ett världsparlament genomfördes 

c. ”Kultur och rötter” ; (Integrations- och kulturmässa) lö 19/10 kl 11-18, 
Fregatten. Sylvia vid infobordet. Intressant program och mycket folk i omlopp 
under dagen.  

d. FN-dagen. Infobord på Fregatten. Lea och Sylvia bemannade. 
9. Kommande aktiviteter 

a. Må 11/11 kl 18.30 Föreläsning om demokrati med Henrik Arnstad 



 
 

i. Marknadsföring. Behöver konkretiseras och samordnas bättre nästa 
gång. En idé kan vara att prova GP gratisannonser för nästa 
arrangemang. Vi hjälps åt att affischera. 

ii. Material 
1. Intresselista 
2. Föreningsbroschyr 
3. Broschyr om Agenda 2030 

iii. Gåva: Boken A World Parliament, Petter fixar 
b. Aktivitet runt MR-dagen, ti 10/12. 

i. Lea kontaktar Ellie Al-Kahwati, handläggare MR, om vecka 47-48 
(=18/11-30/11) 

ii. Eventuellt tillhandahåller FN-förbundet en artikel som kan skickas in till 
någon av lokaltidningarna. Ett alternativ kan vara att Petter eller någon 
annan skriver en artikel.  

c. Glasmontrar inne i biblioteket bokade under december (samarr med Rädda 
Barnen) 

i. Innehåll: Agenda 2030 
ii. Jimmy, Sylvia och Lea träffas 30/11 kl. 11 för installation 

10. Vilka föreläsare ska vi kontakta inför vårens föreläsning? 

a. Namn som diskuterades var Jan Eliasson, Pierre Schori, Parul Sharma och 
Gunnar Westberg 

11. Kurser 
a. B-kurs i hållbar utveckling fre 22/11 i Göteborg 
b. Klimat 2030, VG-regionens hållbarhetskonferens, 2/12 i Göteborg 

12. Medlemsvärvningskampanj 
a. Sylvia har fått material och tips från förbundet. Bordlägges. 

13. Nytt system för medlemskontakter mm (ngopro.com). 

a. Sylvia frågar om Petter kan få inloggningsuppgifter. 
14. Övrigt 

a. Lars-Ebbe skulle ta kontakt med demokratiberedningen angående en 
utställning om demokratins utveckling i Sverige  

b. 5 juni på Mariagården. Naturskyddsföreningen har skickat en förfrågan om att 
delta i en familjedag med olika aktiviteter. Vi svarar att vi gärna är med. 

c. Agenda 2030. Kommer förmodligen vara en information om Agenda 2030 på 
kommande kommunfullmäktigesammanträde. 

15. Möten första torsdagen i månaden kl 18.30: 

a. 5/12; Birgitta ordnar frukt 
b. Våren: 9/1 
c. 6/2 



 
 

d. Årsmöte må 17/2 kl 18.30. Fråga kulturtolkarna om att komma och berätta. 
Fråga Maria Renfors om att vara årsmötesordförande. 

16. Mötet avslutas 
 

 

Antecknat av: 
 
 
 
Justerat av: 
 

 


