
 

FN-möte torsd. 26/11-20 

: Protokoll 
 

 

Tid: 18.30-20.30  
1. Mötet öppnas 

Närvarande: Petter Ölmunger, Lars-Ebbe Pettersson; Sylvia Wallin; Pernilla Ek ; 
Jimmy Lövgren 
 

2. Val av sekreterare: Jimmy Lövgren  
   

3. Val av justerare: Sylvia Wallin 
 

4. Godkännande av dagordning 
 

5. Föregående protokoll  
a. 29/10-20 
b. Anteckningar/protokoll från ”Visionsmöte” 

 
2. Ekonomi & medlemmar 

a. Nya medlemmar? 
 
6a) Ekonomi: Lars-Ebbe Pettersson:  
 
1) Balansrapporten: 24.595 kr- på plussidan ;  
2) Resultatrapporten: Projektbidrag (20.000, vi har äskat 10.000…). 
Vi har även fått tillbaks pengar ifrån FN-förbundet för Zoom… Men kanske inte så mycket 
som vi borde fått för årsavgiften. Petter kollar med Oskar hur det ligger till.  
 
Återrapporteringen av FN-medel: gå in på FN:s sida (”FN-förbundet) och fylla i ett formulär 
(”Redovisning projektmedel”). Lars-Ebbe och Sylvia fyller i det (senast 20/12-20; men fyll i 
snarast!). 
 
6b) Nya medlemmar:  
Inga nya medlemmar (Fortfarande 49 st.).  
 
Vi gör ett hyfsat resultat i år. Men verksamheten lider av Corona. 
 

2. Rapporter 
a. Kultur & rötter 7/11-20 (uppskjutet) 
b. Internationella barndagen 20/11-20 (Blev inget av det p.g.a. Covid-19). 
c. Information angående ”Agenda 2030” – Man har inom Stenungsunds kommun 
uppmärksammat de övergripande 20 ”Klimatmål” som Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen gemensamt plockat fram (och som är hämtade/extraherade ifrån 
”Agenda 2030”). Man börjar med att infoga nedanstående 6 delmål i budgeten för 2021. De 
andra – bl.a. nr. 18 (koldioxodbudget, som vissa kommuner påbörjat – behöver en förstudie) 
– vill/försöker man få med i kommande års budget. Uppdrag/mål som uppfyllts läggs in i 
Kolada – statistik över indikatorer på ”Agenda 2030” -  allt eftersom.  
 
Delmålen som nu läggs in i 2021 års budget.:  
 
1) Klimatsmart resepolicy 

https://drive.google.com/file/d/1ya0IOMLIbkjFDpGpeFECk97jXGuIRb3C/view?usp=sharing


4) Krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 
8) Minska inköp av fossilberoende engångsprodukter 
12) Mäta matsvinn i offentlig verksamhet 
16) Producera egen solel 
17) 100 % förnybar el i kommunens elavtal. 
 
Finns att läsa mer om i Allmänna Utskottets protokoll ifrån 3/11-20 (på s.11): 
https://www.stenungsund.se/download/18.1e9d763417592bcb1ed5d5e8/1604924049098/All
m%C3%A4nna%20utskottet%202020-11-03.pdf 
 
Man kommer fortsättningsvis att prioritera målen nr. 5, 7. 11. 13, 18, 20 
 
 

2. Information om distriktet: Sylvia (Möte 14/11) 
Saknar valberedare (2 st.). Finns ingen längre – Försöka nå ut till medlemmarna. 
Kanske skickar Therese ut det till avdelningarna, som sedan kan vidarebefordra till 
medlemmarna. 
Revisorssuppleant. 1 st. 
 
Årsmöte: Lördag 20/3, kl. 12.00 (Digitalt) 
 
Elin Anna Labba  - ”Herrarna satte oss hit”    (tvångsförflyttning av samerna… Lyfta 
samernas situation.). Söka projektbidrag (max 6000 kr. Lena Johansson i distriktet 
gör inköp, anmäla intresse hos henne. För inköp av böcker åt gymnasiet).  
 
Föreningarna kunde söka projektpengar?  
Lämna till biblioteken – köpa in ett par ex. och låta olika lärare/ämnen ha det som 
tema i olika kurser, eller 6/2 (samernas dag).  
(Jimmy har kontaktar lärare på Nösnäsgymnasiet och hört om intresse finns att köpa 
in/använda denna. Väntar på svar). 
 

3. Höstens planer 
 

a. a) Digitalt föredrag av Ellie Al-Kahwati: ”Mänskliga Rättigheter hotas under Corona” 
7/12-20, kl. 18.30 – 20.00 (Zoom). (Samarrangemang med Uddevalla FN-förening). Sylvia 
har anmält det till distriktet också. 
 
 

1. Årsmöte 24/2-21 
 
* Petter – Kallelse/Dagordning (utskickad senast 3 veckor innan mötet).. 
* Sylvia – Utkast till Verksamhetsberättelse  
* Petter – Verksamhetsplan 
* Ekonomisk redovisning: Lars-Ebbe Pettersson och Sylvia 
* Revisionsberättelse: Bo Petersson. 
* Förslag till ställföreträdande ordförande: Bo Pettersson (Vi har ännu inte frågat), 
* Gästföreläsare: Maria Alm har tackat ja till att komma och berätta om 
sin/kommunens arbete med Klimatanpassningsplan och arbetet med det av 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen initierade ”Klimatmål 2030” (ifrån 
”Agenda 2030”). 
* Underlag till styrelseengagemanget: Lea vill sluta i styrelsen (men vill ändå vara 
med att hjälpa till vid/med aktiviteter, etc. som medlem. Vi behöver komma ihåg detta 
framöver också). Birgitta Brown vill också sluta i styrelsen (p.g.a. forskning).  
* Ordförande: Petter kan tänka sig att fortsätta. 
* Styrelseledamöter: Sylvia, Lars-Ebbe, Jimmy kan tänka sig att fortsätta. Najla? (har 



en ansträngd situation med studier…).  
 
Till valberedningen: Lämna denna info till dem.  
 

2. Planering 2021  
a. Våren: 
 

i.Internationella kvinnodagen (Lisbeth Stenberg) 15/3   (Tackat ja). Involvera Karin De Souza 
 

ii.Aktivitet med Kenneth G Forslund mfl - nytt förslag på datum behövs (April är besvärligt. 
Mars skulle passa bättre (fr.o.m. 22/3 till 31/3. Gärna v.12). 
 

iii.Utställning Carbon ruins (förslag 7/5-9/5)  (Vi avvaktar med detta). 
 
b. Hösten 
 

i.Seminarium Hållbar kemi  (Ingen kontakt är etablerad där än).  
 

2. Övrigt 
 
* Stenungsunds Naturskyddsförening: Digital föreläsning tisdag 1/12, kl. 18.00 – 
19.30. Marie Stenseke håller/höll i den. Gå in och se på deras Facebooksida (Petter 
la en länk till deras hemsida). https://stenungsund.naturskyddsforeningen.se/  
 
* Orange Day/Brandgula Dagen: ”En dag för Våld mot kvinnor” 25/11 (”En vecka mot 
våld” – högstadieskolorna jobbar med detta. Sylvia berättade - Mycket som kan 
komma in i detta: jämlikhet,  etc.   Vi kan kanske göra något nästa år?  
 
* Insändare MR-dagen? (Kan vi få till det? Färdigskriven insändare, från förbundet el. 
dylikt?).  
 
 
 

3. Mötet avslutas 
 
14. Nästa möte:  11/1-20.  

 


