
STO FN-möte 25/8-20 
 
Plats: Zoom 

  
Länk till mötet: 
https://us02web.zoom.us/j/85350546164?pwd=Yk1qVThydVZ0VHVqMG50MncxVGVvQT09  
 
 
För att ansluta via telefonsamtal, följ dessa steg:  
1) ring 850520017 
2) efter du har ringt kommer du bli ombedd att knappa in ett Meeting ID, då skriver du 
85350546164#  
3) om du därefter även blir ombedd att skriva in ett passcode skriver du 992476# 
 
 
Tid: 18.30-20.30  
Närvarande: Petter Ölmunger; Lars-Ebbe Pettersson; Birgitta Brown; Sylvia Wallin, Pernilla 
Ek, Jimmy Lövgren 
 
 

1. Mötet öppnas 
 

2. Val av sekreterare: Jimmy Lövgren 
     

3. Val av justerare: Sylvia Wallin 
 

4. Godkännande av dagordning: Ok. 
 

5. Föregående protokoll : 20/7-20   Ok, 
 

1. Ekonomi & medlemmar: 
 

         a. Nya medlemmar?  Inga nya medlemmar. Vi ska kolla till nästa gång. 
         b.  Zoom-konto: Numera upprättat; vi använder vårt eget idag. Petter är  
              administratör. (Man kan framöver även tänka på att marknadsföra sig på  
              Facebook, etc. 
          c. Bankkort: Vi har även ett bankkort nu. 
          d. Lars-Ebbe gick igenom Ekonomin. Vi har 7, 549, 28 i överskott f.n. (vi  
              räknade inte de 25.000 kr. vi ansökt om i projektpengar då). Petter har  
              skickat in rekvirering till vatten-webbinarium á 10.000 kr. ( 5200 :- har vi budgeterat  
              av egna medel; varav 4900 är använda redan...). I slutändan ligger vi då – enligt  
              balansräkningen – på 23. 973 kr. 
 

1. Höstens planer 
 

          a. Vatten-webinarium, onsdag 23/9-20 : ”A Single Drop of Water” (annonsering  
              ligger uppe på hemsidan). Fler personer inblandade:  Martin Hedberg, Henrika 
              Thomasson; Ulrika Modéer. / Göra mejlutskick  till våra respektive kontaktnät ;  
              facebook-event; sprida info inom kommunen (höra om någon därifrån kan vara 
              med).  
 
              ”Avsaltnings-projekt”, som ett uppföljnings-webbinarium, ansågs av alla vara en god  
              idé, fast kanske först till våren 2021 då. 
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b. Kultur & rötter 7/11-20: Högst 40-50 personer kan närvara, lom inte nya riktlinjer 
kommer ifrån Folkhälsomyndigheten i oktober, och om man kan garantera säkerheten 
för deltagare. /Mustafa Can – föreläsare; (integration- och barnperspektivet)./ 
Fregatten har nu hand om arrangemanget (Maja Kekonius) har hand om det); 
Andreas Hansen från Vuxenskolan ska hjälpa till med marknadsföringen. / Vi får se 
vilka som kan stå där nere ifrån oss till slut (kanske inte så bra för de som är lite 
äldre…? Ska man kanske ha munskydd?). 
 

1. Planer för våren 
 

      a)  Musikalen om Frigga - om rösträttsreformen och kampen för kvinnors  
           rösträtt. Vill vi besöka uppsättningen i Göteborg eller går det kanske att få den till  
           Stenungsund? Läs mer på www.musikalenomfrigga.se  
           (Detta är antagligen samma teater/musikal som Lisbet Stenberg pratade om när hon  
           besökte oss). Birgitta kontaktar och frågar Lisbet angående detta (Lisbets bok är  
           också aktuell för publicering snart).  
               Vi håller koll på musikalen. Eventuellt ordna ett  
           uppföljande föredrag med Lisbet, måndag 15/3. Ev. som videokonferens, om det inte 
           går på annat sätt 
 
        b) ”Carbon Ruins”  
 
            En utställning framtagen av forskare på bl.a. Lunds universitet om  
            framtidsscenarier utifrån klimatförändringarna. En fråga har ställts om vi är  
            intresserade av att ta utställningen till Stenungsund. Läs mer på  
            https://www.climaginaries.org/carbon-ruins och från en av utställningsplatserna,  
            Fredriksdals muséer och trädgårdar i Helsingborg https://fredriksdal.se/carbon-ruins .  
            / Vi är intresserade. Petter kollar upp om det ev. går att få detta till Stenungsund.  
            Kostnader? Vilken storlek kan man ha på den? Man kan tänka sig att få ut den till  
            öarna  också – Akvarellmuséet, Pilane, etc.  
                  Det kan finansieras via olika ’sponsorer’ (FN; MP; Svenska Kyrkan, etc.). 
            Johannes Stripple, ansvarig för utställningen,  kommer nog gärna på besök och  
            diskuterar ev. upplägg…. 
 
         c) Ev. uppföljnings-webbinarium: ”Avsaltat vatten”- 
 

1. Kampanj för kärnvapenförbud  
 
Förbundet har uppmanat ordförande för FN-föreningar att kontakta lokala 
riksdagsledamöter för att höra om deras syn på kärnvapenförbudskonventionen. – 
Petter har mejlat Sofia Westergren (hon vill äta lunch med Petter; de kommer att 
prata om FN-frågor generellt, och internationella frågor specifikt). / Göteborg har 
skrivit under detta. / Finns ett upprop som uppmanar städer världen över att skriva på 
(ICAN  ligger bakom). https://cities.icanw.org// Lars-Ebbe kollar med Kenneth G 
Forslund i Kungälv om han är intresserad av ett besök här. 
 
 

2. Övrigt:  
 
* ”Årets FN-vän” & ”Årets FN-supporter” - Nominera någon? Nej.  
* Zoom-utbildning; Ingen som är intresserad 
* Artikel i tidningarna: Lea har varit i kontakt med dem - Hur vi ska/kan synas genom 
lokaltidningen. Antingen på Debatt/Insändare, etc. Lea frågade om det fanns några 
färdiga artiklar – det finns en hel del artiklar i ”Världshorisont”. Lea har tittat runt lite.  
* Kan vi få in något i en insändare angående Vatten-webbinariet ”Drop In” i 
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lokaltidningen? Det får inte ha karaktären av ”annons”. / Sylvia kan tänka sig att 
skriva något – Lea och Sylvia pratar sig samman. // Finns många ämnen – Agenda 
2030, Rasism, Klimat/Miljö, etc. Alla som känner sig manade kan försöka få ihop 
något. 
* Marknadsföring: Instagram? Andra (sociala) forum?  
 

3. Kommande möten -  Måndag  28/9, kl. 18.30 . Förmodligen på Zoom. Har man 
tankar kring någon annan ’lösning’ så kan man höra av sig till Petter. ( Hur är det med 
t.ex. ventilation nere på Fregatten/Kaptensrummet? 
 

4. Mötet avslutas 
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