
Protokoll vid styrelsemöte i STO FN-förening
Måndag 4/10 2021

Plats: Zoom 
Närvarande: Petter Ölmunger, Viktoria Hasslöv, Najlah Ashrafi, Sylvia Wallin och Jimmy
Lövgren ( från punkt 8e).
Frånvarande: Lars-Ebbe Pettersson och Margareta Bohlin

Tid: 18.30-20.30 
1 Mötet öppnas
2 Val av sekreterare : Sylvia valdes     
3 Val av justerare: Najlah valdes
4 Godkännande av dagordning: Den godkändes med tillägg under övrigt:Orange Day och

utställning november i glasmontrar på biblioteket Fregatten.

5 Föregående protokoll 
a) 6/9 -21: Godkändes.

6 Ekonomi & medlemmar
a) Ekonomi

Lars-Ebbe har skickat en sammanställning. Bidrag från kommunen: 4 750 kr.
Överskott på 11 950 kr.

b) Nya medlemmar?
Nej. Fortfarande totalt 60 medlemmar.

7 Rapporter
a) Our common agenda ( Guterres rapport på uppdrag av FN:s generalförsamling)

På hösten 2020 vid generalförsamlingens möte i plenum fick generalsekreteraren
i uppdrag att göra en rapport om FN och systemets behov för att stärka FN.
För två veckor sen kom rapporten, som tagits fram i samråd med bl a
civilsamhället.
Enligt Petter, som studerat rapporten, så finns här inte så konkreta förslag utan
mer allmänt om samarbete och hur man kan skapa effektiva kanaler in i FN.
Förslaget tas upp på toppmötet i FN 2023.
Vi diskuterade hur info kan gå ut till medlemmarna. Tips: information läggs ut på
FN-förbundets hemsida och kanske en artikel i Världshorisont. Petter tar med
förslagen till förbundet som har nästa möte i december.

8 a) Planer
a) Arrangemang med Ulrika Modéer, UNDP, 21 oktober kl 19. Titel: Hur mår

världen? Arbetsgrupp: Petter, Najlah, Margareta och Viktoria. Just nu 19 anmälda
( det bör vara ca 50 för att få bra diskussioner).
Petter och Viktoria har fixat affisch och event på FB.
Inbjudan har gått ut till politiker i STO-området, och några har anmält intresse.
Skolornas rektorer har också fått inbjudan.
Margareta har kontaktat lokaltidningen STO, för att försöka att få in en
gratisannons.
Viktoria har kontakt med Mikael Berglund som är ansvarig för nyhetstidningen
online: Nyheter STO. Hon kollar om det medför en kostnad.
Andra kanaler på nätet: Petter lägger info på anslagstavlan och Sylvia på ”Det
händer i Stenungsund”.



Vi diskuterade även om det är möjligt att köra en egen marknadsföring på FB.
Petter har kollat upp detta, och det lite krångligt p g a FB:s regler.

b) Informationsaktivitet fre 22 oktober kl 10-14 på Skärhamns bibliotek, Tar upp
Agenda 2030. Lea och Sylvia finns på plats.

c)     Informationsaktivitet må 25 oktober kl 11-16 på Fregatten, om Agenda 2030 samt
medlemsvärvning. Lea och Sylvia deltar.

d)    ”Barnkonventionens dag” lö 20/11 på Fregatten och i Kulturhusparken kl 11-14.
Inbjudan från Rädda Barnen i Stenungsund.
Vi beslutade att vara med som medarrangör. Najlah och Viktoria går på ett
planeringsmöte on 13/10 kl 17.

e)     Orange Day den 25/11.
Vi har fått en förfrågan från Göteborgs FN-förening om vi vill stå bakom ett
webinarium som föreningen arrangerar i samarbete med jämställdsmyndigheten.
Vi bestämde att vara med. Vi sprider info via våra kanaler, och de som kan
deltar.

f)     Montrar inne i biblioteket på Fregatten är bokade under november.
Jimmy och Sylvia fixar utställningen.

g)     Dialogmöte om Hållbar kemi.
Petter har kontaktat Elin Hermansson, projektledare för Kemi 2030 och Lars
Josefsson. Elin har fått inbjudan till Ulrika Modéers föreläsning.
Mer planering på nästa möte.

h) Politikersamtal om FN:s framtid.
Vi diskuterade hur vi bäst kontaktar politiker och genomför ett digitalt möte.
Petter kommer på nytt att kontakta Kenneth Forslund i Kungälv, utrikespolitisk
talesperson för (s).
Inför valet 2022 kan det vara bra att arrangera samtal i slutet av våren ( maj?)
Förslag : att vi redan nu i höst skickar en förfrågan/ inbjudan att delta.
Planeringen fortsätter på nästa möte.

9 Infomaterial om STO FN-förening
Vi har en fyrsidig folder, som vi ansåg behöver uppdateras.
Ideéer : Foldern behöver ”lättas upp” med bilder och kompletteras med information om
våra aktiviteter. Vi kanske skulle ha två versioner; en lättläst och en som är med utförlig.
Vi diskuterade att ev ta hjälp av ”proffs” för utformningen.
Vi bestämde att förnya foldern nästa år.

10 Årsmöte 2022
Beslut om årsmöte on 23/2 kl 18.30.
Petter har fått meddelande om att valberedningen vill avgå. Kan vi hjälpa nuvarande
valberedning att hitta nya personer till uppdraget?

11 Kommande möten 
må 15/11 kl 18.30

12 Mötet avslutas

……………………………………………      ……………………………………………
Sylvia Wallin, sekreterare                                 Najlah Ashrafi, justerare




