
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Torsdag 9/1 2020 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

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

Birgitta Brown, Petter Ölmunger 

 

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 (5/12-19) 

a. Jimmy ska göra några mindre redigeringar 
6. Ekonomi 

Bordlades 

7. Rapporter 
a. På MR-dagen 10/12 kl 12-16 stod Lea och Sylvia vid ett infobord på 

Fregatten. 

b. under december har vi ställt ut i bibiliotekets glasmonter med information om 

Agenda 2030 och vår förening. 

8. Kommande aktiviteter 
a. Internationella kvinnodagen, söndagen 8/3. Sylvia kontaktar Elin Jäderström 

med förfrågan om att komma och föreläsa, förslagsvis på en vardag i nära 

anslutning till kvinnodagen. 

b. FN-forum. 30-31 maj 2020 i Stockholm. Styrelsen föreslår att föreningen 

sponsrar med 900 kr förutsatt att ekonomin tillåter det. 



 
 

c. Kontakt med företag. Lea har varit i kontakt med några lokala affärer och delat 

ut info-material om FN-föreningen. En idé kan vara att utveckla ett sådant 

arbete med företagskontakter. 

9. Vilka föreläsare ska vi kontakta inför vårens föreläsning? 
Se punkt 8. Andra namn som varit uppe på förslag för föredrag under våren och 

hösten är Gunnar Westberg, Parul Sharma, Pierre Schori och Jan Eliasson. Vi har 

20000 kr i projektmedel som kan användas under hela året. 

10. Kommande kurser 
a.  Fre 21/2  A-kurs i Gbg, kl. 9.45-16.00, 595 kr för medlemmar.  Anmälan 

senast 7/2  2020. OBS, Vid avanmälan efter 17/2 betalas full avgift. 

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

medlemmar. Anmälan senast 21/2 2020. OBS, Vid avanmälan efter 2/3 

betalas full avgift. 

11. Medlemsfrågor 
a. Lea vill inte fortsätta som medlemsansvarig, utan vill fokusera på att arbeta 

med aktiviteter. 

b. Ettt förslag lyftes att ordförande skickar medlemsbrev med lagom jämna 

mellanrum för att hålla kontakten med medlemmarna. 

c. Petter och Sylvia har behörighet att logga in på FN-förbundets medlemssida. 

d. Vårt Facebook-konto har under året administrerats av Petter Ölmunger och 

Jenny Sporrong. Det beslutades att Jimmy Lövgren och Sylvia Wallin också 

ska ges behörighet till Facebook-kontot. 

12. Inför årsmötet 
a. Datum och tid: Måndagen 17 februari kl. 18.30 

b. Lokal: Skeppet på Stenungsunds kommunhus 

c. Årsmötesordförande: Maria Renfors 

d. Föredragshållare: En förfrågan har ställts till kulturolkarna Faten Seddik, Maja 

Falkenborn Willner och Liselott Ahlmark. Svar avvaktas. 

e. Fika - Lea fixar kaffebröd. Petter fixar kaffe och te och mjölk. Jimmy fixar frukt 

och pappersmuggar 

f. Teknik - Jimmy undersöker möjlighet att använda projektor. 

g. Gåva till mötesordförande och föredragshållare - Sylvia köper 3-4 ljus 

h. Kallelse ska skickas ut under veckan som kommer 



 
 

i. Årsmöteshandlingar 

i. Kallelse (med svar, för att kunna beräkna fikat), Sylvia fixar 

ii. Dagordning, Sylvia fixar 

iii. Verksamhetsberättelse fastställdes efter mindre redigeringar 

iv. Verksamhetsplan fastställdes efter tillägg om att verka för Agenda 

2030 

v. Ekonomisk sammanställning, Lars-Ebbe fixar 

vi. Ekonomisk plan, Lars-Ebbe och Sylvia fixar 

j. Årsmötet ska välja ett ombud till FN-distriktets årsmöte lö 21/3 kl 11.30 

13. Övrigt 
Inga övriga frågor anmäldes 

14. Möten våren 2020 (företrädesvis första torsdagen i månaden): 
a. Måndag 3/2. Frukt: Lars-Ebbe ( to 6/2 fungerar ej, då är det KF-möte) 

b. Torsdag 12/3. Frukt: Ingemar   ( to 5/3 fungerar ej, då är det KF-möte) 

c. Torsdag 2/4 

15. Mötet avslutas 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 

 

 
 
  
  
 
  


