
STO FN-Förening – Protokoll  28/5-20  Zoom-möte 
(Planeringsmöte Sommar/Höst 2020) 
Närvarande: Sylvia Wallin, Lars-Ebbe Pettersson; Najla Ashrafi; Petter 
Ölmunger; Jimmy Lövgren 
 

1. Sekreterare: Jimmy Lövgren 
 

2. Justerare: ?  
 

3. Genomgång av föregående protokoll – Det gjorde vi inte denna gång, 
med tanke på att vi ville ägna all tid åt planering. Vissa av de 
saker/aktiviteter vi nämnde idag finns, och fanns, även på tidigare 
agenda/protokoll. 
 

4. Ekonomi: Lars-Ebbe – Ingen utförlig genomgång av aktuell 
ekonomiställning denna gång. 

*19.000 i kassan för närvarande. 20.000 (beviljade projektpengar) på väg in.  
  Vi väntar även på bidrag ifrån kommunen (3000 kr.?) – Lars Ebbe har lagt  
  in en ansökan. 
  

5. Sommaren 2020: 
 

1) Nationaldagen: Inställd. 
2) Familjedag på Mariagården 5/6: Framskjutet. 
3) Träff för STO FN-förening. Eventuellt om några veckor. Lars Ebbe 

kollar upp angående Mariagården. Vi hörs av mer angående detta via 
mejl inom ett par-tre veckor. 

4) Digital (Geo-caching) tipspromenad? Något att försöka sig på i en nära 
framtid… 
 

6. Hösten 2020: 
 
1) Onsdag 23/9: ”Drop-In”–Digitalt arrangemang, om Agenda 2030 och 
Vatten/Hållbarhet. / Moderator: Marika Griehsel. Även fotograf Simon 
Stanford, meteorolog Martin Hedberg, m.fl. Bl.a. angående vattencisterner i 
Brasilien – 15 minuter lång dokumentärfilm.  
 
Kostnad för detta är ca 15-25 000 kr. Vi kan bidra med något från våra 
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projektpengar, som vi kan disponera om lite (10.000?). Petter träffar 
projektgruppen för detta evenemang 29/5, och ’lyssnar in sig” ang. kostnad, 
etc. Återkoppling från Petter snart igen. 

 
2) Lördag 7/11: ”Kultur & Rötter” (På Fregatten) 
 
Förra året var det musik (Billströmska var där); turban-tillverkning; 
drakbygge;  paneldebatter (och andra som t.ex. berättade om sin resa till 
Sverige); etc. Det var ganska mycket folk där, både som publik och 
deltagare. 
 
I år vill vi bidra med inslag om ”Integrationstanken”, t.ex. kommer 
Mustafa Chan att prata om ”Integration genom personliga erfarenheter”. 
Och så blir det även film-visning. 
 
* Vi ska ha ett informationsbord där, men vi kommer inte att lägga några 
projektpengar till det.  
 
I ”Agenda 2030” så är mål nr. 4 (4.7) väldigt starkt kopplat till detta. Vi 
ska försöka få mer om/med det 2021.  
 

7. Föreläsning i KS/KF: Vi (Jimmy) ska försöka få Petter att komma och ha 
en liten dragning om UNPA i KS eller KF. Återkommer med/om detta 
under hösten. 

 
8. ”Digitalisering”: 

 
1) Instagram:  
 
Najla har upprättat ett Instagram-konto (Man kan gå in på FB-kontot och då 
klicka på knappen ”OM”). Där finns lite ”Throwback” – lite om vad vi 
gjorde vid den här tiden förra året.  
 
Hon har även hand om användarnamn och lösenord under en period fram 
till under senhösten. Sedan ska vi ha en ”Instagram-genomgång” och fler 
kan ansluta sig om man vill då. 

 

      2) Podcast: 
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Najla projekterar också på Podcast-projektet: Ska försöka lägga ner lite mer tid 
på det till hösten. Man kan testa gratis i 3 timmar, efter det kostar det 110 
:-/mån. En kostnad vi kanske är beredda att ta, beroende på hur det utvecklar sig 
/ Kanske samarbeta med FN-förbundet i Göteborg på något sätt? / Kanske 
försöka ha intervjuer med representanter ifrån olika politiska partier? / Andra 
återkommande tema-sändningar. 

 
3) Hemsidan:  
 
* Gammalt foto på förstasidan– bör/ska uppdateras. 
* Petter är ensam administratör till denna sida.  
* Det finns/kommer digitala föreläsningar maj/juni (bl.a. har Malin Åberg 
Aas från FN-förbundet digitala workshops om ”Agenda 2030”). 
 
4) Facebook: 

 
* Najla är administratör 
* 3 redaktörer Sylvia, Jenny, Jimmy (kan göra allt utom att ge andra 
behörighet). Jimmy tar bort sin ’redaktörs-funktion’. 
 

5) Webbinarier: 
 
* Försöka bjuda in mer/fler till Zoom-möten: Jens Pettersson 
(”Nedrustning”); Sara Heikkinen Breitholtz  (riksdagsledamot för S – 
ev. prata om ”Agenda 2030”. Lars Ebbe försöker kontakta henne); 
Jimmy försöka få med någon ifrån MP; etc. 

 

9. Globala Aktionsveckan (17-25/10):  
 
Försöka ha någon liten aktivitet då, angående att upprätta ett 
världsparlament. 

 
Utställning i glasmonter på Fregattens bibliotek: Sylvia försöker boka i 
Oktober i år. 
 
FN-dagen  24/10: Fotoaktion. Annat? 
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Även: Demokrati Utan Gränser: Digital foto-aktion med 
”Världsparlament Nu”-skyltar (ev. försöka göra liten digital film med 
detta). 
 

10. Nästa möte: ? 
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