
 
 

Protokoll för styrelsemöte i STO FN-förening 
Måndag 3/2 2020 

 
 

Plats: Kulturhuset Fregatten 

Tid: 18.30-20.30  

Närvarande styrelseledamöter: Sylvia Wallin, Ingemar Uneback, Lars-Ebbe Pettersson, 

Lea Ek, Birgitta Brown, Petter Ölmunger, Martin Carlsson 

 

1. Mötet öppnas 
Sylvia Wallin. 

2. Val av sekreterare  

Styrelsens sekreterare Petter Ölmunger var närvarande 

3. Val av justerare 
Pernilla Ek & Martin Carlsson 

4. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

5. Föregående protokoll (9/1-20) 

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Kommande aktiviteter 
a. Birgitta har frågat Lisbeth Stenberg från Göteborgskvinnor i rörelse att 

föreläsa om kvinnors kamp för rösträtten i anslutning Internationella 

kvinnodagen 8/3. Stenungesalen är dock endast ledig 9/3, vilket kan vara en 

olycklig dag med tanke på de arrangemang som planeras också för 

söndagen. Beslut om att skjuta på föredrag av Lisbeth Stenberg till bättre 

tidpunkt. 

b. Socialdemokraternas program 8/3. Beslut om att representanter från 

FN-föreningen finns på plats för att synliggöra vikten av flickors och kvinnors 

rättigheter utifrån ett FN-perspektiv. Sylvia tar kontakt med Janette Olsson för 

att prata om hur detta kan ske på ett bra sätt. Lea, Jimmy, Lars-Ebbe och 

eventuellt Petter kan vara på plats från FN-föreningens styrelse. 

c. Beställningar: Beställa Världshorisont 10 ex plus 30 faktablad om kvinnors 

rättigheter. Beställa Flicka-affischer. Sylvia fixar. 



 
 

d. Aktiviteter i höst 

i. Birgitta hör med Lisbeth Stenberg om när det kan passa, förslagsvis i 

oktober eller november 2020, för att lyfta frågan om rösträtt och 

kvinnors rösträtt. Lisbeth kommer till styrelsemöte 16 mars för att 

berätta mer om tankarna med föredraget. 

ii. Lars-Ebbe har kontaktat ABF om föreläsare om Agenda 2030. Sara 

Heikkinen Breitholtz kommer gärna och pratar om ämnet. Sara kan 

komma i höst, företrädesvis måndagar, fredagar och helger. En tanke 

skulle kunna vara i september. Lars-Ebbe tar kontakt med Sara och 

frågar vilket ämne hon skulle vilja föreläsa om. 

7. Diskussion och ev beslut om stöd till UNWCI-kampanjen 
Styrelsen beslutar att det passar bra ihop med föreningens arbete för ett demokratiskt 

FN. Petter skriver förslag till proposition som läggs fram för årsmötet. 

8. Ekonomi 
a. ”tiggarbrev” till politiska partierna. Lars-Ebbe jobbar på saken. 

b. FN-forum. Ingen från föreningen har möjlighet att medverka. 
9. Rapporter 

a. Sylvia har mailat protokoll från senaste distriktsmötet den 12/1. Efterlyses fr a 

valberedare.  

b. Lea redogjorde för senaste mötet i integrationsgruppen på Tjörn 31/1. SPF 

Tjörn har anslutit sig till Integrationsgruppen. SFI Tjörn har börjat med en 

obligatorisk hälsoskola. Röda korset jobbar mycket med 

ensamhetsproblematiken. 

c. Kommunen nu med i Glokala Sverige. FN-föreningen följer det fortsatta 

arbetet med intresse. 

d. På KF-mötet to 23/1 var en representant från GR-regionen där och gav en 

presentation om Agenda 2030.  

10. Inför årsmötet 
a. Inför årsmötet må 17/2 kl 18.30, Skeppet i Kommunhuset. Samling kl 17.45. 

Birgitta är dörrvakt då vi inte kan ställa upp dörren. 

b. Kvar att fixa: 

i. Ekonomisk sammanställning, Lars-Ebbe ansvarig 



 
 

1. Revisionsberättelse samt Resultat- och Balansrapport läggs 

upp på hemsidan 

ii. Ekonomisk plan, Lars-Ebbe Sylvia ansvariga 

1. Styrelsen godkänner budgetförslag. 

iii. Sekreterare på årsmötet - Petter sagt ja till att vara 

iv. Jimmy ska kolla upp projektorn 

v. Föredrag av ”Kulturtolkarna i STO”, ca 30-45 min. Faten Seddik och 

Maja Falkenborn Willner kommer . 

vi. Sekreterar-uppdraget i föreningen. Efter årsmötet utser styrelsen 

mellan sig de roller som behöver fördelas. 

vii. Konstituerande möte. Sylvia förbereder dagordning. 

viii. Motioner. Inga motioner har kommit in. 

ix. Proposition. Petter fixar förslag till proposition om att stödja 

UNWCI-kampanjen. 

11. Övrigt 
Inga övriga frågor anmäldes 

12. Kommande möten (kl. 18.30): 
a. mån 16/3 Frukt: Sylvia 

b. to 2/4 Frukt: Lea 

c. to 7/5  

13. Mötet avslutas 

 

 

Antecknat av: 

 

 

 

Justerat av: 

 

 

 
 



 
 

  
  
 
  


