
 

 

Styrelsemöte i STO FN-förening torsdag 2019-12-05 , kl 18.30 -  20.30 

Kaptensrummet, Fregatten. Birgitta tar med frukt. 
 

 

Närvarande: Sylvia Wallin; Birgitta Brown; Ingemar Uneback; Lars-Ebbe Pettersson; Pernilla Ek; Martin 

Carlsson; Jimmy Lövgren 

 

 
1.Mötet öppnas  
 
 
2. Val av sekr ( om Petter Ölmunger ej är närvarande) 
Jimmy Lövgren 
 
 
3. Val av justerare. 
Ingemar Uneback. 

 

4. Fastställande av dagordningen 

Ok. 

 

5. Föregående protokoll ( 7/11-19) 

 Ok. 
 

6. Ekonomin  

 

  * Lars-Ebbe skriver bidragsbrev till de olika politiska partierna, i KF (gör vi i januari 

2020). 

  * Lars-Ebbe gick igenom vår ekonomiska status per 5/12-19. Ser ”hyfsat ut”; vi går inte 

back i år.  

 

7. Redovisning av projektmedel från FN-förbundet för 2019 (Måste in senast  20/12-19) 

 

     * Samarrangemang: ”Träd in” - Bengt Karlsson (Benko: Hållbarhetsprojekt)/FN/Svenska    

         Kyrkan 

     * ”Hatade Demokrati”: Föreläsning med Henrik Arnstad - FN/Studieförbundet vuxen- 

          skolan 

      * Utställning på Fregatten: Egna informationsfoldern – trycktes upp i ny upplaga (50 st.) 

      * Info-möten: 5 st. möten genomförda under året.  2 planerade möten inställda p.g.a. 

         återbud ifrån inbjudna gäster.  

      * Tänkt föreläsning om Fred & Säkerhet: blev inte av (inställt p.g.a. att det inte passade i  

         tid). 

      * 24/10 – tänkt projekt på FN-dagen, blev inte av (inställt p.g.a. att det inte passade med  

         föreläsare) 

      * Till ”Redovisning av årligt projektbidrag 2019” . Se även bifogad bilaga ang. genom- 

         förda aktiviteter. 

 

8. Komplettering av ansökan om projektmedel för år 2020  (ska in senast 20/12). 

 

Förslag till aktiviteter: 

 

1) Internationella Kvinnodagen – Föredrag med Agda Rössel  (Birgitta kollar upp detta…) 

2) Uppföljning Agenda 2030  - Lars Josefsson/ Stefan Edman/etc. (”Symposium”). 

3) MR-dagen: Föreläsning – Ellie Al-Kahwati 



 

 

4) FN-dagen: 24/10 – Fred- och Säkerhet (”Kärnvapen”) Föreläsning med: Ellias-

son/Schori/Beatrice Fihn/Paula Scharma (f.d. generalsekreterare i Greenpeace…). 

 

Vi försöker få till stånd i vart fall 2 av dessa 4 punkter; 1 till våren och 1 till hösten 2020. 

 

9. Rapporter 

  a) 10/11 Distriktsmöte (Sylvia). Årsmöte lö 21/3 kl 11.30 m.m. 

 

”Glokala Sverige” (Stenungsund ansöker). / Sammanfattning av FN-förbundets möten ska 

finnas på internet. / Lerum – ska kanske vara med i Göteborgs- och Bohusläns distrikt istäl-

let / Förslag att föreningarna skulle kunna göra gemensamma aktiviteter inom distriktet; vi 

får se hur detta skulle kunna implementeras/utvecklas. 
 

  b)  11/11 ”Hatade demokrati” föreläsning av Henrik Arnstad. Utvärdering: 

 Martin: Fantastiskt kul med så mycket folk! (60-65 pers.) 

 Ingemar: Väldigt positivt – även gamla kollegor dök upp. 

 Sylvia: Glatt överraskad av att temat var så intressant. Men: inget ”Agenda 2030” från hon-    

 om. Hon fick pratat om vår/FN:s verksamhet, och ”Agenda 2030”. 

 Jimmy: Informativt och underhållande. Kul med mycket folk.  

 Lars-Ebbe: Lite provokativ emellan, lite ’på gränsen’, men lyckades hålla sig på rätt sida. 

 Birgitta: Hade önskat att han hade ’talat mer som han skriver’; mycket svordomar (”Fan &  

 Hans moster”). Ambitiöst att få in så mycket på 1 timme, men hade uppskattat om det varit 

 lite ’smalare’ i sin utformning. 

 

  c)  14/11 Kommunfullmäktige ( KF): Jimmy om Agenda 2030  

   Kommunen har ansökt om ”Glokala Sverige” – Svar kommer i januari.  

 

  d) 29/11 Möte i integrationsgruppen på Tjörn (Sylvia) 

   ”Glokala Sverige”, tog Sylvia upp (ordföranden scannade in materialet om ”Agenda    

2030”, och om vår förening). / Maja Falkenborn-Willner ska göra film om nyanlända på 

Tjörn. Kommunen håller på med infomaterial om hedersrelaterat våld/våld i nära relationer. 

/ Ny Kultur- och integrationsmässa 2020.  

    

  e) Utställning i glasmontrar i biblioteket under december (Lea, Jimmy o Sylvia fixat) 

   Finns att beskåda i biblioteket på Fregatten. 

 

   f) Socialdemokraterna bjuder in vår FN-grupp till infomartions- 

       möte på kommande gruppmöte 2020. – Lars-Ebbe håller oss a jour om detta.  
 

10. Kommande aktiviteter 

      a) Den 10/12 kl 12-16; Lea och Sylvia vid ett infobord.  

          Lea haft kontakt med Ellie Al-Kahwati, handläggare MR. (Kunde inte nu; blir ev. till  

          2020 istället…). 
         
11. Vilka föreläsare ska vi kontakta inför vårens föreläsning? Se förslag i förra protokollet! 

      Tidpunkt? 

     ( Ingår i projektpengarna som vi hoppas blir beviljade. Se punkt 8.). 

        

12. Kurser: 



 

 

     a) B-kurs i hållbar utveckling fred. 22/11 i Göteborg; någon som deltog? Nej. 

     b) Månd. 2/12 Konf i Gbg om ”Framtid i Västra Götaland 2019”; någon som deltog?   

     Nej. 

 

       Kommande kurser: 

     c) Fre 21/2  A-kurs i Gbg , heldag 9.45 - 16.00, 595 kr för medlemmar.  

        Anmälan senast 7/2  2020.  (Någon intresserad?) 

        OBS! Vid avanmälan efter 17/2 betalas full avgift!! 

 

 

     d) Fre 6/3 B-kurs om hållbar utveckling, heldag 9.45 - 16.00. 595 kr för medlemmar. 

        Anmälan sen 21/2 2020.  (Någon intresserad?)  

        OBS! Vid avanmälan efter 2/3 betalas full avgift!! 

  

 13. Medlemsfrågor: 

      a) 8 nya medlemmar i år, varav 6 under hösten. BRA! Nu är vi 41 personer! (Jimmy ska 

ge mejladress till Mats Thuresson). 

      b) Nytt system för medlemskontakter m.m. ( ngopro.com). 

          Petter och Sylvia har nu behörighet.  (Beställning av material ska kunna göras här 

senare också). 

  

14.ÖVRIGT  

* Sylvias insändare om Mänskliga Rättigheter kom in i Lokaltidningen Stenungsund tis-   

dagen 3/12-19.   (Vi får försöka få in fler insändare under 2020…).  

 

 * GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! TACK FÖR I ÅR ALLESAMMANS, och TACK SYL-

VIA SOM VARIT EN UTMÄRKT ORDFÖRANDE UNDER 2019! 

 

    

 

15. Möten första torsdagen i månaden kl 18.30:   

        to  9/1  Frukt: Petter.   

                    Utkast till handlingar inför årsmötet. Vem gör vad? 

                    Kallelse & Dagordning: Sylvia 

                    Verksamhetsberättelse: Petter 

                    Verksamhetsplan: “Alla” – vi kollar på vad som är i görningen/planeringen,  

                    och ser hur vi kan utforma det. 

                    Ekonomisk sammanställning: Lars-Ebbe 

                    Ekonomisk plan: Lars-Ebbe 

                                            

        to 6/2 = kan vi ändra till månd. 3/2 ?(Ja)   Frukt: Lars-Ebbe 

 

       Årsmöte må 17/2 kl 18.30: 

       Ordförande: Maria Renfors sagt ja. 

       Sekreterare: Petter 

        * Jimmy kollar upp om Skeppet i Kommunhuset är ledig. 

 Föranmälan krävs från medlemmar – med åtanke på fika, etc.  

http://ngopro.com/


 

 

       Föredrag/Information av ”Kulturtolkarna i STO”, ca 30-45 min. Faten Seddik svarat ja.  

       Någon mer som kommer med?       

       De är 3 ( Faten Seddik, Maja Falkenborn Willner och Liselott Ahlmark) (Inte lämnat 

säkert besked än, vi får se i jan. 2020. Försöka få besked senast 9/1-2020). 

        * Förslag till ny ordförande 2020: skolledare? (Montessori – Sylvia kollar)  

Biblotekschef? Marie-Louise Ericsson (KD?); Kajsa Finn (kultursamordnare). 

        * Sekreterare: Petter 

 

      to 5/3 är det KF, flytta mötet till to 12/3?  (Ja)  Frukt: Ingemar 

              

                 

16. Mötet avslutas. 

 

17: Nästa möte: Torsdag 9/1-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande:                                                                              Justerare: 

 

 

 

 

Sylvia Wallin                                                                            Ingemar Uneback 


