
 

Protokoll styrelsemöte i STO FN-förening torsdag 29/10 2020 
 
Plats: Zoom 
Tid: 18.30-20.30  
Närvarande: Petter Ölmunger, Birgitta Brown, Lars-Ebbe Pettersson, Pernilla ( Lea) Ek  
Jimmy Lövgren och Sylvia Wallin. 
Frånvarande: Jenny Sporrong ( avsagt sig) och Najlah Ashrafi 
 

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

 
4. Godkännande av dagordning: OK, med tillägg av några punkter på 8 ( höstens planer) 

  
5.      Föregående protokoll 28/9 

             Inga ändringar. 
             Anteckningar från vårt visionsmöte den 15/10- Jimmy kommer snart att skicka dem. 
 

6. Ekonomi & medlemmar 
a) Ekonomisk rapport  

                 10 000 kr har betalats in till webbinariet  ” A single drop of water”.  
                 23 000 finns i kassan. 
 

b) Nya medlemmar?  
                  Sylvia kollade efter mötet, resultat fyra nya. Vi har nu 47 enskilda medlemmar, samt 
                  två ”organisationer” ( Billströmska folkhögskolan och (s) i Stenungsund). 
                  Maillistan med alla intresserade behöver justeras; Petter ordnar. 
 

7. Rapporter 
a)     Digitalt möte den 19/10 om kärnvapen med Jens Petersson, rådgivare i freds-, 

säkerhets- och nedrustningsfrågor på FN-förbundet. 
                       Intressant och bra. En gedigen genomgång historiskt sett och om nuläget i frågan. 
                       Förutom deltagare från vår förening, deltog medlemmar från FN-föreningarna i 

Uddevalla, Jönköping och Köping. 
               b)     FN-distriktets årsmöte 
                       Genomfördes digitalt den 18/10. Till ny ordförande valdes Therése Mancini, 

Sotenäs FN-förening och till vice ordförande Margaretha Feldt, Sotenäs. 
                       Det beslutades att Lerum FN-förening får tillhöra Göteborgs- och Bohusläns 

FN-distrikt. ( Älvsborgs distrikt  är numera vilande). 
                       Partille FN-förening har haft ett extra årsmöte nyligen , och beslutade då att lägga 

ned. 
                       Motionen från STO FN- förening om att stödja UNWCI-kampanjen bordläggs till 

årsmötet 2021. 
                       Styrelsen fick i uppdrag att försöka få fram en revisorsersättare och två 

valberedare. 
               c)     FN-dagen 
                       Lea och Sylvia informerade vid ett bord på Fregatten. Flera intressanta 

diskussioner med förbipasserande. Vi bjöd även på fika. 
 
  
 



 

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

                       Lite osäkert om det blir av, vi avvaktar besked i början av nästa vecka. 
                       Vi kan vara där med infobord. Deltagande av Lea och Jimmy. 
 

b) MR-dagen 
                       Petter har varit i kontakt med Ellie Al Kahwati, rådgivare för MR-frågor på 

FN-förbundet.  Hon föreslår en digital föreläsning, och vi enades om temat: 
”demokratiska rättigheter och hur de hotas under pandemin”. Förslag till tider: 
må 7/12 eller ti 1/12 kl 18. 

 
     9.    Vårens planering 
             a)   Årsmöte 
                 Vi bestämde tiden till onsdag 24/2 . Om vi har en föreläsare startar vi kl 18, om inte 
                 så  blir det kl 18.30.  Förslag till ordförande: Bo Pettersson.  
                 Förslag till föreläsare: Maria Alm, miljöstrateg. Jimmy kontaktar. ”Reserv”: miljö- 
                 strateg på Tjörn. 
 
             b)  Aktiviteter runt 8/3 
                 Vi har en del idéer, t ex  teater och besök av Lisbeth Stenberg. 
                 Inför planeringen av denna dagen tillfrågas medlemmen Karin de Souza, som är 
                 intresserad av att engagera sig, om hon vill vara med. 
 
             c) Vi noterade att det finns fler dagar att uppmärksamma, men planerade inget om dem. 
                 Exv. 22/ 3 Internationella vattendagen 
                         7/4    Världshälsodagen 
 
             d)  Besök av Kenneth Forslund (s) 
                  Vi planerar för en föreläsning onsdag 14/4. Teman blir Agenda 2030 och även om 
                  hans tankar om FN. Lars-Ebbe håller i kontakten. 
                  Vi diskuterade att balansera, genom att bjuda in någon från (m). Tips: Ann-Sofie 
                  Alm, Munkedal. 
  
             e)  Utställning Carbon Ruins 
                  Förslag till tid: fre 7/5  - sö 9/5.   lokal: Fregatten? 
 
 
     10. Aktiviteter hösten 2021 
               Seminarium om Hållbar kemi = uppföljningsseminarium efter vattenseminariet i höst.  
               Ex på föreläsare: Jonathan Persson, Halmstad, avsaltning av havsvatten.. 
              Vi bör se till att få med nyckelpersoner i planeringen, såsom kommunens miljöstrateg  
              och Lars Josefsson, från industrierna. Petter kollar om Lars vill vara med. 
 
     11. Nytt visionsdokument 
           Vi diskuterade innehållet, och gjorde en del mindre ändringar. 
           Dokumentet kommer att behandlas på årsmötet  
   12.   Övrigt 
        a) Riksdagsledamot Sofia Westerberg (m) från Stenungsund och Petter har träffats. Några 

ämnen som de samtalade om var: nedskräpningen av havet, demokratins ställning och 
frågan om kärnvapen. 

 



 

 
        b) Ett förslag till föredrag: Greenpeace 
 
        c) Petter berättade att organisationen ”Demokrati utan gränser” gett ut boken ”En 

parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna”.   Den finns även att ladda ned som 
pdf. 

 
13. Kommande möten  

            To 26/11 kl 18.30. Valberedarna bjuds in att delta. 
            Må 11/1 2021 kl 18.30   
 

14. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
________________________________    ___________________________________ 
Sylvia Wallin, sekreterare                          Jimmy Lövgren, justerare 

 


