
STO FN-förening Gruppmöte 2021.06.07

Tid: 18.30-20.30 
Deltagare; Peter Ölmunger; Sylvia Wallin; Viktoria H; Margareta Bohlin; Najla Ashrafi; Jimmy
Lövgren

1. Mötet öppnas

2. Val av sekreterare: Jimmy Lövgren     

3. Val av justerare: Margareta Bohlin

4. Godkännande av dagordning: Ja

5. Föregående protokoll 
a. 26/4-21 : Inga kommentarer.

2. Ekonomi & medlemmar
a. Ekonomi: Lars-Ebbe Pettersson säger att inget har hänt sedan senast (mejlat
besked).

b. Nya medlemmar? Fortfarande 56 medlemmar. Inga nya sedan senaste mötet.

2. Rapporter
a. Föredrag med Malin Åberg Aas 26/5:

* Berättade om arbetet med Agenda 2030; övergripande perspektiv:
Viktoria: bra övergripande genomgång, inkluderande.
Margareta: Tyckte också det var intressant, rent övergripande.
Jimmy: Bra/Intressant övergripande; interaktivt – dock lite ’ledsamt’ att Agenda 2030 gått lite
’i stå’ under pandemin. Hoppas det tar fart igen när pandemin lagt sig.
Najlah: Jättebra – något vi skulle kunna fortsätta med även i framtiden. Hanns dock inte med
ordentliga frågor, när det gäller de olika målen, t.ex. ”Miljön”.

Önskvärt att få med Tjörn och Orust i ”Glokala Sverige” också. Vi får försöka lobba för detta
framöver.

2. Inför kongressen 12-13 juni 2021 (läs mer här).

Kanske viktigt att ombudet får/har mandat av gruppen att driva ’argumentation’/etc.
på plats?

a. Motioner: 12 av motionerna är bifallna; 6 stycken är delvis bifallna. (”alla är ju
intressanta, men det handlar om resurser, etc. också”). Motioner kan avslås också p.g.a
”Att-satserna” är lite vagt formulerade, eller så är det sådant som svenska FN-förbundet inte
har någon möjlighet att påverka.

Några att ta upp:

* Många handlar om miljö
* Många handlar om äldre – lite mer fokus på dessa frågor.
* Vår rörelse
* Kärnvapen-frågan
* Demokrati-frågan.

https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/


Sylvia:

Nr.

1) Demokrati – Att: revidera stadgar till nästa årsmöte (Sylvia: tidsmässig framförhållning till
nästa gång; så att man har tid att diskutera motionerna i förväg i respektive lokalförening).
Yrkas bifall på.

7) Besvarad: Att: FN-föreningen ska serva sina medlemsföreningar bättre. / Att mer fokus
läggs på redan existerande föreningar. Samt underlätta för uppstart.  (Formulera om den, för
att den lättare ska bli beviljad?).  (Jimmy får mandat för att rösta för att bevilja den…).

9) Besvarad: Att: återupprätta 1 %-målet. (Inte en fråga för svenska FN-förbundet. /
Att-satserna är alltför politiskt konkreta. FN-förbundet intar generellt sett en mer allmän
hållning.
(Inget direkt avslag, men man vill ändå hålla en mer öppen/generell hållning till frågan, så att
det inte blir alltför ’politiskt laddat’.).

10) Avslagen – Angående narkotika/skydda barn enligt barnkonventionen. (Motionen hoppar
mellan olika resonemang. FN-förbundet kan ju inte begära något av regeringen... Den är
rörig). Föreslås att avslås (ifrån Petters sida).

14) Yrka Bifall på 3:e Att-satsen? (Sylvia).   / I 1:a Att-satsen så finns det redan ett sådant
regelverk, som Center-kvinnorna efterfrågar här. Skulle man kunna formulera om den; så att
syftningen istället blir att FN försöker upprätta kontrollmekanismer/att det blir större
uppföljning?

16) Besvarad: Varför ej bifallen? ”Förbättra medlemsvård” (Fler påminnelser? Nja…).

27) Bifall på 3:e Att-satsen (att förhindra missbruk av FN). /Skyldighet att
skydda-”responsibility to protect” (länder missbrukar detta).
(Sylvia och Jimmy resonerar vidare, och tar ev. upp den till diskussion på Kongressen).

32) Demokrati i världen.(Sylvia: vill ha den besvarad istället för avslagen. I vart fall 1:a
Att-satsen kan man fundera på).

Margareta:

Nr.:

”Alla motioner om äldre”: nr. 6 (bifalles; inga problem); 33 (bifalles också); 34, 35 och 36
(anses besvarade; skulle man försöka få 36 bifallen? Vi satsar på det). ”Borde tryckas på
mer – speciellt nu efter pandemin. Även om det finns ett internationellt arbete kring det så
behöver vi trycka på det: Hur är det egentligen i Sverige? / Om man relaterar dessa till nr. 6
så har äldre mer tid. Märkligt att vi inte kan motverka åldersdiskriminering. Också en
demografifråga: vi blir äldre.” /Även kvinnors rättigheter som äldre – således både ålders-
och kvinnoperspektiv.

b. Valberedningens förslag till förbundsordförande och styrelse

Det innebär att väldigt många av de mest erfarna i så fall kommer att försvinna i så fall, vilket
är synd med tanke på att kontinuiteten antagligen skulle bli lidande då. (5 ’gamla’, har suttit 1
mandatperiod, och 8 nya skulle tillkomma…). (Jimmy och Sylvia funderar på detta, och



försöker hitta en fruktbar position).

2. Agenda 2030-ansvarig:

Najlah kan tänka sig att vara det för vår räkning. Funderar under sommaren och
återkommer till hösten kring detta uppdrag då.

3. Kultur & Rötter 21 augusti?

Vi har fått en ny förfrågan om vi vill vara med igen (Maja Falkeborn Willner samordnar
detta för kommunens räkning). Inte lika många programpunkter och antagligen ingen
möjlighet att ställa ut eller så. Petter har svarat Maja en gång.

Tänkt att vi då skulle bidra med 2000 kr. förra gången. Sylvia kan ev. tänka sig att ha
ett litet infobord, eller kanske kan man hålla lite föreläsning el. dylikt. Petter/Sylvia
kollar upp detta med Maja igen.

4. Besök från FN-distriktets styrelse:

Digitalt besök. Komma nästa styrelsemöte, och då får de 30 minuter. Bifalles av
styrelsen.

5. Nominera årets FN-vän och FN-supporter (deadline 12 augusti, läs mer här)

Bordläggs. Ta per mejl/till nästa möte istället. (Margareta Feldt blir nominerad som
FN-supporter av FN-distriktet i Göteborg & Bohuslän).

6. Planering 
a. Hösten 2021

i.Dialogmöte om Hållbar kemi  -  Vi kollar upp lite kring detta. Jimmy skickar en länk om detta
ifrån Lokaltidningen Stenungsund till övriga gruppen.

ii.Arrangemang med Ulrika Modéer? Margareta har talat med Ulrika om hon kan tänka sig att
komma, och det vill hon. Ulrika kan tänka sig att prata om pandemins konsekvenser. Vart är
vi på väg? Hur gör vi? Hur man ska/kan ¨komma tillbaks”.  Vi föredrar nog ett digitalt möte till
hösten.  Ungefär samma koncept som med Malin Åberg. Man kan ha en moderator. Man kan
också ha ett uppföljande fysiskt möte längre fram. När ska vi ha det? I september.
Vardag/helgdag? När passar det henne? Margareta frågar henne om detta.

b. Våren 2022: Bordläggs.

2. Övrigt: Sylvia W informerar om migrationslagen.

9/6 ska det beslutas om de ensamkommande ska få 12 månader istället för 6
månader som idag. Sylvia vill slå ett slag för detta, att försöka påverka politiker.
Beslut om hela den nya migrationslagen ska tas i riksdagen den 22/6.

Margareta: Skagerack:  Det ska bli en vindkraftverkspark ute i havet (250-350 m.
höga). 2 företag ska handha detta. Margareta skickar en länk/info om detta till oss
andra.

3. Kommande möten:  Måndag 9/8-2, kl. 18.00

https://fn.se/engagera-dig/engagera-dig-lokalt-lokalforeningar/arets-fn-van/


4. Mötet avslutas


