
 

Protokoll styrelsemöte i STO FN-förening måndag 29/9 2020 
 
Plats: Zoom 
Tid: 18.30-20.30  
Närvarande: Petter Ölmunger, Birgitta Brown, Lars-Ebbe Pettersson, Pernilla ( Lea) Ek och 
Sylvia Wallin. 
Frånvarande: Jimmy Lövgren, Jenny Sporrong ( avsagt sig) och Najlah Ashrafi 
 

1. Mötet öppnas av ordförande Petter 
2. Val av sekreterare: Sylvia valdes    
3. Val av justerare:  Birgitta valdes 

 
4. Godkännande av dagordning: OK 

  
5. Möte med Johannes Stripple - Carbon Ruins 

           Lite bakgrund: 
           Johannes är lärare i statsvetenskap på universitetet i Lund. Han och tre forskare till från 

universitetet och tekniska högskolan har tillsammans utformat en utställning; Carbon 
Ruins. Det är ett museum om framtiden, år 2053 öppnas det. Tidsperioden med fossila 
råvaror, från 1849 - 2049, är då förbi, och vi använder andra material och tekniker. 

            Utställningen speglar de sista 30 åren i denna ”fossilera”. Man har hittills haft 
utställningen på fyra platser i Lund ( bl a kommunen, högskolan och Domkyrkoforum ), 
med start april 2019. Nu är den i Fredriksdal, Hälsingborg och sen ska den till 
kulturhuset i Hälsingborg, kallat Dunkers, som bokad den t o m 15/ 2 2021. 

            Om utställningen: 
            Ryms i en koffert, där 18 objekt finns. Exv lego från olja, bonuskort på flygresor. 
            Man går runt med en guide, eller lyssnar via audio. Finns ett guidemanus. Turen tar ca 

1,5 tim, och då är diskussioner med deltagarna inräknat. Viktigt enl Johannes, med guide 
i någon form, för att tillgodogöra sig innehållet i utställningen. Diskussionen i anslutning 
kan ge upphov till nya funderingar, nya berättelser om det som fanns och om framtiden. 

            Kostnader: 
            Kofferten, som är 1,40 m bred: Kanske 4 000 kr totalt ( tur och retur). Johannes 

uppmanade oss att ta kontakt med ett transportföretag. ( Kostnaden på 4 000 kr var den 
som Johannes nämnde i samband med tro Lund- Hälsingborg) 

            Kostnad för guide: De hade engagerat studenter, som fått ersättning för resor. 
            Studenternas arvode har hittills bekostats av anslag som man fått till projektet. 
            En idé som kom upp: att vi kanske bekostar guide första dagen, och att vi själva tar hand 

om det sedan. 
            Till vilka vänder vi oss, och hur gör vi rent praktiskt? 
            Ett förslag: utställning fre - sö, med inhyrd guide 1:a dagen. 
            Kontakt med skolor. Det kommer snart ett skolmaterial, inkl lärarhandledning men 

bilder på objekten och frågor som anknyter. 
            Tips från Johannes: Varje klass gör en egen utställning med eget material. Man kan t ex 

samarbeta med den lokala Naturskyddsföreningen, som även har fri tillgång till 
skolmaterialet. 

            Johannes berättade att man ska testa på tre skolor, högstadiet och gymnasiet, nu i 
november. Innan starten anordnar man även utbildningsdagar.  

            I Lund hade man även haft kontakt med miljöansvarig i kommunen. 
 
            Stenungsunds fossila ruiner??? 
 



 

            Saker och berättelser från Stenungsund! Man kan då använda koffertens innehåll som en 
start, och sedan göra sina egna ruiner. 

  
  

6. Föregående protokoll  
25/8-20. Vi undrade över en parentes med sifferuppgifter, på ekonomipunkten. Vi  

               beslöt att stryka parentesen, eftersom den inte behövdes för sammanhanget. 
 

7. Ekonomi & medlemmar 
a) Ekonomisk rapport  

                 Lars-Ebbe gick igenom balansrapporten. 10 000 kr har kommit in från FN-förbundet, 
                 att användas till webinariet ” A singel drop of water”. Totalt i balansen: 33 973 kr. 
                 Resultatrapporten visar 22 490 kr. (mp) har bidragit med 2 000 kr. Övriga kostnader: 
                 4 940 kr. Överskott på 17 549 kr. 
 

b) Nya medlemmar?  
                  Sylvia har kollat, resultat inga nya. Vi har fortfarande 43 medlemmar, samt två 
                  ”organisationer” ( Billströmska folkhögskolan och (s) i Stenungsund) 
 

8. Rapporter 
a) FN-föreningen i Lokalpressen 

                      - Artikel om FN-föreningen där Petter intervjuades.(Lokaltidningen Stenungsund  
                        8 september) Välskriven och bra artikel som tillkom tack vare Leas kontakter 

med journalisten. 
                      - Lea kommer att försöka att få in en liten blänkare i ”Annonsnytt”, som är 

lokaltidning på Tjörn. Hon och Sylvia kommer att vara på kommunhuset på Tjörn 
och informera om Barnkonventionen och om FN. Det blir på må 5 oktober, som 
är den internationella barndagen. 

 
b) A single Drop of Water 

                        Webinarium om vatten den 23 september. Det var ett intressant och digert 
program , med kunniga föredragare och diskussioner. Petter fick även tillfälle att 
helt kort berätta om FN och om vår förenings verksamhet. Han nämnde också 
strandstädarna och ”Hållbar kemi”. 

                       Webinariet finns på You Tube. Elever på Röda Korsets folkhögskola i 
Skärholmen deltog som publik. De kommer att redigera det inspelade webinariet 
genom att dela upp det i mindre sektioner. 

                       Genom vilka kanaler kan vi sprida inspelningen? 
                       ST-tidningen den 16 september hade en artikel om webinariet, och om Bengt 

Carlssons projekt med bl a biogasanläggningar och vattencisterner. 
  

9. Höstens planer 
a) Kultur & rötter den 7/11-20 

                       Lite osäkert om det blir av. Just nu får ju bara 50 personer vistas i lokal samtidigt. 
                       Vi kan vara där med infobord. Deltagande av Lea, Sylvia (?) och ev Petter. 
 

b) FN-distriktets årsmöte 18/10-20 
                       Digitalt årsmöte. Lea blev utsedd som ombud vid vårt eget årsmöte. 
 

c) Digitalt besök under FN-veckan 19/10 - 25/10. 

 

https://drive.google.com/file/d/1wi9DLJEBMsD3jnkMbFgRGwlZV29IuV72/view?usp=sharing


 

                       Vi bestämde att tillfråga rådgivare för MR, Ellie Al Kahwati. Lämpliga tider: kl 
18 må 19/10 eller  21/10. Lea tar kontakt. Till detta möte bestämde vi att bjuda in 
alla medlemmar. 

 
               d)     Övrigt under FN-veckan 
                       - Petter erbjuder sig att skriva en insändare. 
                       -  Lö 24/10  kl 11- max kl 15 kommer vi att informera på Fregatten. Deltar gör 

Lea, Sylvia och ev någon mer.  Inför denna dag skickar vi meddelande till alla 
medlemmar; bjuder in att delta vid info-bordet eller att bara komma förbi en 
stund. En liten notis sätts in i tisdagens lokaltidning, under kalendern.  

                       Vi kan bjuda på fika från kafét , samt en liten kaka. 
  

10. Övrigt 
           - Riksdagsledamot Sofia Westerberg (m) från Stenungsund och Petter kommer att träffas 

snart. Ett led i att få fler politiker intresserade av FN-frågor, och kanske som publik vid 
våra arrangemang. 

           - Lars-Ebbe tar förnyad kontakt med Kenneth Forslund i Kungälv, som är ordförande  i 
Utrikesutskottet. 

 
11. Kommande möten  

            Visionsmöte to 15/10. 
            Styrelsemöte vecka 43. Vi kan kombinera det med deltagande från FN-förbundet och 

Ellie Al-Kawati. ( Hon får ca 45 min; 20 min till en presentation av sitt arbete, samt 20 
min för frågor). Tid kl 18 må 19/10 eller on 21/10. Ellie får bestämma klockslaget! 

 
    12. Punkter till våren 
          - Kvinnan och rösträtten 
          - Carbon Ruins 
          - Uppföljning av webinariet om vatten . Ett seminarium med förslagsvis 

avsaltningsprojektet i Halmstad. Innehåll kopplat till Agenda 2030 och hållbarhet. 
 

12. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
________________________________    ___________________________________ 
Sylvia Wallin, sekreterare                          Birgitta Brown, justerare 

 


