
Protokoll STO FN-förening styrelsemöte 21-09-06

Tid: 18.30-20.30 

Närvarande: Petter Ölmunger, Victoria H, Najlah Ashrafi. Jimmy Lövgren

1. Mötet öppnas

2. Val av sekreterare: Jimmy Lövgren 
 

3. Val av justerare: Najlah Ashrafi

4. Godkännande av dagordning: Ja.

5. Föregående protokoll 
a. 9/8-21 (Petter har inte kontaktat Lars Josefsson än, ska göra det. Se punkt

9a))

2. Ekonomi & medlemmar
a. Ekonomi                 (Lars-Ebbe kan inte vara med idag. Ser ut som förra mötet).
b. Nya medlemmar? (Vi tar upp och diskuterar denna fråga mer nästa gång. Hur vi ska
kunna utöka medlemsantalet. Tittar på vad som gjorts tidigare, och försöker även med nya
grepp, t.ex. i anslutning till något seminarium om Afghanistan. / Inget ny meddelande ifrån
Sylvia om nya medlemmar).

2. Agenda 2030-ansvarig: Najlah vill vara ansvarig för detta. Hon skulle fått mer info i
slutet av augusti; har inte fått det än. Petter meddelar Malin att Najlah är vår
ansvarige, och att hon kan delge henne information. Återkommer till detta; Petter
informerar Najlah mer sedan.

3. Rapporter
a. Kultur & Rötter: Väldigt få deltagare. Kan bero på pandemin kanske? (Osäkerhet
kring hur detta arrangemang ska ’återuppväckas’, etc.). Kan även ha berott på datum/tid och
så också.

2. Planer
a. Arrangemang med Ulrika Modéer 21 oktober kl. 19 (Hon är sveriges högsta
tjänsteman för närvarande, chef för avdelningen för internationell utveckling). Försöka
involvera andra föreningar i vårt distrikt. Kan vara en fördel att vara fler i samarrangemang.
Vi gör ett publikt evenemang, och så får man anmäla sig där. (Facebookevent kallat ”Via
Facebook”). Ulrika har medarbetare som Petter håller igång kommunikationen med. Vi håller
det öppet för alla som vill delta. (Kuriosum: Vi i FN-förbundet har gått ifrån att vara 7000
medlemmar för några år sedan, till att vara 4800 st. idag. En nedåtgående trend tyvärr…).

Vad vill Ulrika prata om? Kanske hur pandemin har påverkat Agenda 2030. Kanske lite om
hållbart utvecklingsarbete, om FN-systemet, och lite om UNDP (United Nations Development

https://docs.google.com/document/d/1YPj7ooman16d6bpWafCm7nf6JTw8e9gV/edit?usp=sharing&ouid=111857989008427667816&rtpof=true&sd=true


Programme).

Petter stämmer av med Margareta F, och sedan med Ulrikas medhjälpare, etc. Och sedan
sätta igång med mer detaljerad planering, affischering, etc.
Arbetsgrupp: Najlah, Viktoria, och Petter, och även Margareta F. Viktoria blir
sammankallande i en sådan grupp. Petter mejlar Margareta. Viktoria har idéer om hur
interaktionen i arbetsgruppen kan ske.

b. Dialogmöte om Hållbar kemi: Petter ringer till Lars Jacobson och hör med honom
angående detta..

c. Politikersamtal om FN:s framtid: Olika partirepresentanter bjuds in och vi tar en
politisk diskussion angående engagemanget i FN. Vad är målet? Är det lokalt, eller är det ett
större perspektiv? Är det det humana perspektivet? Man skulle t.ex. kunna få bjuda in
representanter från en 3-4 partier, och så har man lite olika frågor och så får de redogöra för
hur deras partier ställer sig till dem/deras förhållningssätt till FN, etc. Man kan ställa samma
sorts fråga till politikerna, och sedan så får de redovisa för sina respektive svar, även
skriftliga – om de kan få frågorna innan – och så kan vi föra ut detta till vår lokalavdelnings
nätverk. Vi får fila lite på frågorna. Drömmen hade ju varit att få med utrikespolitiska
talespersoner för varje parti. Vi försöker börja med Socialdemokraterna (riksdagsledamot
Kenneth G Forslund i Kungälv), och så får vi kanske ett slags ’domino-effekt’ där.

2. Övrigt:

Oskar Sjöstedt: Vill vi ha digitalt besök/föreläsning under FN-veckan? (18-24/10). Vi
svarar att vi ska ha Ulrika Modéer, och är tacksamma om de kan hjälpa oss med det.

Pernilla EK/Lea har erbjudit sig att på FN-dagen att stå på Akvarellmuséet och dela ut
FN-material/info.

Uppmärksamma FN-dagen på sociala medier.

Förslag till debattartikel kommer säkert att skickas ut ifrån FN-förbundet.

Najlah fixade med koppling av vår mejladress till Instagram.

3. Kommande möten: månd. 4/10 eller torsd. 7/10.

4. Mötet avslutas


