
 

Protokoll vid styrelsemöte i STO FN-förening 
Måndag 20/7 2020 

 
Plats: Via Zoom och telefon 
Tid: 18.00-20.00  
Närvarande: Petter Ölmunger, Jimmy Lövgren, Sylvia Wallin, Lea Ek och Lars-Ebbe Pettersson 
Frånvarande: Jenny Sporrong, Birgitta Brown och Najlah Ashrafi 
 

1 Mötet öppnas av ordförande Petter. 
2 Val av sekreterare  

            Till sekreterare valdes Sylvia  
3 Val av justerare 

            Till justerare valdes Jimmy 
4 Godkännande av dagordning 

            Dagordningen godkändes 
5 Föregående protokoll (28/5-20 och 7/5 20). 

            Protokollen godkändes. 
 

6 Ekonomi & medlemmar  
            Ekonomi: 
            Kassören Lars-Ebbe redovisade resultatrapporten. Här framgår att 3 000 kr kommit 

insom bidrag från kommunen. 
            Vi diskuterade om Swish, och beslöt att ha kvar det tills vidare. 
            Ett Zoomkonto till föreningen är beställt av Petter. Det betalas månadsvis.Till det 

behövs ett bankkort som är kopplat till vårt pg-konto. Lars-Ebbe beställer. 
            Medlemmar: 
            Inga nya medlemmar. Vi har totalt 45, varav två ”organisationer/föreningar” ( 

Billströmska folkhögskolan och socialdemokraterna i Stenungsund) 
 

7 Vatten-webinarium 23/9-20. ”Drop in” 
            I planeringsgruppen ingår  
            - STO FN-förening representerat av Petter. Föreningen är huvudarrangör. 
            - Företaget Africa select med Marika Griehsel och Simon Stanford. De håller på med en  
              dokumentärfilm (på 10-15 min) om projektet med vattencisterner i nordöstra Brasilien. 
            - Utvecklingsföretaget Bento50 AB, med Bengt Carlsson. Företaget är stödarrangör. 
 
            Styrelsen hade många frågor och synpunkter. 
            Här en resumé av diskussionerna, där Petter klargjorde planerna för seminariet. 
            Kostnader: 
            Totalt ca 30 000 kr, där Bento50 AB bidrar med den större delen. 
            Den speciella tekniken för att genomföra ett webinarium kostar. Viktigt med bra bild. 
            Några i panelen kommer antagligen att sitta på samma ställe ( Stockholm). Pengar 

behövs då till lokal och reseersättningar. 
            Arvoden till deltagande föreläsare. 
 
            Tiden och upplägget: 
            Webinariet håller på kl 15 - 16.30  alltså 1,5 timme, ev utsträckt till max 2 timmar. 
            Filmen om vattencisterner i Brasilien kan lämpligen visas tidigt i programmet. 
 
            Moderator: 
 

https://drive.google.com/file/d/112mxajYuWhW1ROox9O8exsq7szmzNdsm/view?usp=sharing


 

            Planen är att Marika tar den uppgiften. 
 
           Vad och hur många föreläsare får plats?  
            Det är också väldigt viktigt att FN-föreningen får möjlighet att synas och informera om 

sin verksamhet. Förslaget är att Petter tar den delen. 
            Eftersom detta seminarium är i linje med vårt arbete för Agenda 2030, så kommer 

förhoppningsvis Ulrika Modéer, som är chef för FN:s utvecklingsprogram att delta, och 
dra en sammanfattning av Agendan. 

 
            Föreläsare som medverkar: 
            Ulrika Modéer  ( se ovan) 
            Martin Hedberg, meteorolog. Om hållbar utveckling, och kommer att lyfta FN:s 

rapporter i ämnet. 
           Gustaf Olsson, Lunds Universitet. Forskat på användningen av vatten och el inom 

industrin, och hur man kan effektivisera.  
           Henrika Thorstensson, Stockholm Water. Avsaltning av havsvatten. 
 
           Förslag till planeringsgruppen: 
           Några av oss har uppmärksammat ett avsaltningsprojekt i Halmstad. Det gäller vatten- 
           försörjning till industrierna, och det är en ung kille som heter Jonatan Persson som är 
           uppfinnaren. Sylvia skickar info. Kanske en person att bjuda in som föreläsare? 
 
            Lokala perspektivet och ett  ev uppföljnings-seminarium. 
            Tanken vid webinariet är att inleda internationellt med vattencisterner och tillgång på 

vatten globalt sett, och sedan gå vidare till ett mer svenskt och lokalt perspektiv. 
Avsaltning av havsvatten borde t ex vara intressant för Stenungsunds kemiska industrier. 

            Vi diskuterade att ev anordna ett till seminarium i ämnet i höst. Det skulle vara som ett 
informationstillfälle för alla ( allmänhet, industrifolk, politiker ….) 

            (OBS! I STO är det endast Stenungsunds kommun som är med i Glokala Sverige.) 
 
           Beslut om bidrag från STO FN-förening: Vi enades om att bidraga med 10 000 kr. 
           (Petter har haft kontakt med Oskar Sjöstedt på FN-förbundet och fått OK till denna  
            omprioritering av projektmedlen) 
 
           Efter dessa diskussioner och beslut tyckte Petter att han fått med sig viktiga synpunkter 

och förslag från styrelsen till det fortsatta planeringsarbetet.  
 

8 Kultur & rötter 7/11-20 
            Vi har tidigare beslutat att vara där med ett informationsbord. Vi kan då även 

uppmärksamma Agenda 2030.  
           Kostnader: Arvode, resekostnader m m till föreläsare. 
           Beslut: Vi bidrar med 2 000 kr, som tas från projektpengarna. 
           Nästa planeringsmöte via Skype ti 18/8 kl 13-14. Sylvia deltar. Vill någon mer vara 

med? 
 
    9 Andra planer för hösten? 
            a) Lea tog upp att nu i Coronatider så borde vi försöka att informera via lokalpressen. 
                Bra idé, som synliggör oss. Lea kollar upp till nästa möte om det finns färdiga  
                insändare på FN-förbundets hemsida. 
            b) Sara Heikkinen Breitholtz  och hennes medverkan för att informera om Agenda 2030: 

 



 

                Lars-Ebbe har kontaktat henne vid flera tillfällen, men inte fått svar.  
 

10 Plan för vision och strategi 
           To 15/10 kl 18.30 möts vi för ett specialmöte i dessa frågor. 
 

11 Övrigt 
            Digitalt FN-forum lö 10/10. 
            Sylvia skickar information. 
 

12 Kommande möten  
            Ti 25/8 kl 18.30 
 

13 Mötet avslutas. Petter tackar deltagarna för ett bra möte. 
 
 
 
 
 
____________________________________    _________________________________ 
Sylvia Wallin, sekreterare                                   Jimmy Lövgren, justerare 

 


