
Protokoll: STO FN-Möte Måndag 8/3-21

Tid: 18.30-20.30 

Deltagare: Sylvia Wallin; Lars.Ebbe Pettersson; Petter Ölmunger; Viktoria Hasslov; Najlah
Ashrafi; Jimmy Lövgren

1. Mötet öppnas

2. Val av sekreterare: Jimmy Lövgren
  

3. Val av justerare: Viktoria Hasslov

4. Godkännande av dagordning: Ok, godkänd.

5. Välkomnande av nya styrelseledamöter: Viktoria hälsas välkommen. Alla
presenterade sig, laget runt.

6. Föregående protokoll:
a. 9/2-21 : Godkänt.

2. Ekonomi & medlemmar

a. Ekonomi: Inte hänt så mycket. Betalat lite till Nordea/Swish (1900 kr.)

Nya medlemmar? 3 st. Lukas Olsson; Otto Eriksson. Viktoria Hasslov (53 st. för
närvarande; bra ökning de senaste 2-3 åren. Bra jobbat!).

2. Rapporter: Ingen rapport nu. Sker mycket på FN-förbundet (hemsida). Petter och
Anneli Börjessons artikel kom in i ST-tidningen lördagen 6/3.

3. Planering:
a. Våren 2021

i.100 år av kvinnlig rösträtt 15 mars 2021, kl. 18.30 (Lisbet Stenberg – kommer att berätta
utifrån en bok jon har varit redaktör för). Vill man delta så registrerar man sig på denna länk:
https://fn.se/stenungsund-tjorn-och-orust/engagera-dig/kalender/100-ar-av-kvinnlig-rostratt/ /
Vi (Lars-Ebbe köper presentkort till blommor till henne som tack).

ii. Politikersamtal om FN - skjuta upp? Kenneth G Forslund (S i Kungälv). Det har skjutits upp;
det blir inte 22/3 som vi trodde tidigare. Lars-Ebbe tror att det är bättre med ett webb-möte.
Har kontakt med honom, återkommer när han vet mer. / Vi bör bjuda in fler politiker ifrån fler
partier.

iii.Utställning Carbon Ruins - skjuta upp? (Johannes Rittle, forskar på klimat, etc.). Har skapat
en utställning om när vi lämnar det fossila samhället. Får skjutas på till framtiden.

Hösten 2021

https://drive.google.com/file/d/1T70T8jsNXkrUa1iQPnkqTqArEbkRahhp/view?usp=sharing
https://fn.se/stenungsund-tjorn-och-orust/engagera-dig/kalender/100-ar-av-kvinnlig-rostratt/


i. Dialogmöte om Hållbar kemi – Industrin har en stark ställning i Stenungsund; driver ett
arbete med att försöka bli mer miljö-/klimatvänliga. De var med i ett ”Agenda 2030”-möte för
ett par år sedan med en talesman.

ii. Sylvia har avbokat utställning i montrarna på Fregatten i mars, bokat till november istället.

iii. Bjuda in till ett möte med folk ifrån FN-förbundet  (T.ex. Malin Åberg Aas: ”Agenda 2030”;
kommer också att vara med på distriktets årsmöte också. Vi föreslår att det kan äga rum
framåt hösten/september).

2. Nominering till MR-pris 2021 (se av Petter utskickad länk): Förslag: Nationell
företrädare för Covid 19-information; Anders Tegnell; Inom flyktingarbete;
Vaccinationsförespråkare (t.ex. Anna Mia Ekström:
https://ki.se/forskning/anna-mia-ekstrom-hon-vill-ha-rattvisa); Parul Sharma
(författare: https://sv.wikipedia.org/wiki/Parul_Sharma);  Charbell Gabro
https://www.charbelgabro.se/); Agape (företrädare för Agape),
Ska lämnas in senast 31/3. Vi lämnar förslag på mejlen, senast 20/3.

3. Nominering till Svenska FN-förbundets styrelse (se länk):
Vi nominerar Petter Ölmunger. Deadline 31/3-21. Frågan tas på mejl.

4. Agenda 2030-ansvarig i föreningen?: Najlah Ashrafi kan fråga hur de har tänkt sig
ifrån FN-förbundet.

5. Övrigt:

* Distriktet: Motion; saknas folk till distriktet – Revisor & revisorssuppleant.
Motionen: Sylvia skickade ut den tidigare idag. Vi tittade gemensamt på den på
mötet, och bestämde oss för att ställa oss bakom den.
1 revisor och 1 revisorsuppleant behövs. (Hans Gillenius tillfrågas…).

* Avtackning: Lea & Birgitta – Lars-Ebbe föreslår att vi köper & skickar över varsitt
presentkort till torget á 200 kr./var. (Finns en liten automat mittemot Coop där man
kan köpa. Lars-Ebbe kollar upp och köper det.).

* Konstituerande mötet efter detta styrelsemötet. Vi gick igenom formalia och
godkände detta.

6. Kommande möten: Måndag 26/4, kl. 18.30

7. Mötet avslutas

https://fn.se/arets-mr-pris/
https://www.charbelgabro.se/
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/nominering-kongress-2021/

