
Protokoll från styrelsemöte i STO FN-förening
Måndag 15/11 2021

Plats: Zoom 
Tid: 18.30-20.30 
Närvarande: Petter Ölmunger, Lars-Ebbe Pettersson, Viktoria Hasslöv, Jimmy Lövgren
( med på punkt 1-7), Sylvia Wallin.
Frånvarande: Najlah Ashrafi och Margareta Bohlin

1 Mötet öppnas av ordförande Petter
2 Val av sekreterare - Sylvia valdes    
3 Val av justerare- Viktoria valdes
4 Godkännande av dagordning.

Den godkändes efter två tillägg på övrigt ( Rotarybesök och aktivitet på
MR-dagen)

5 Föregående protokoll 
a) 4/10-21- Godkändes

6 Ekonomi & medlemmar
a) Ekonomi

- Tryck av vår föreningsfolder på biblioteket i 25 ex, kostnad 350 kr.
Faktura skickas i vanlig ordning till kassören

- Sylvia har beställt material från förbundet: kostnad på ca 120 kr
- Vi konfirmerade beslutet som tagits via mail: att bidra med halva
kostnaden för ansiktsmålning den 20/11. Totalkostnaden är 3 125 kr.
Rädda Barnens kassör kommer att skicka bg-nr för inbetalning.
- Vi bestämde att beställa 10 st Agenda pins, till styrelsen.
Kostnad 450 kr.

- I ekonomins huvudbok finns två poster som gäller FB: dragits 250 kr den
18/10 och 225 kr den 26/10. Vi undrar över detta? Petter kollar upp om
det ev kan gälla marknadsföring av event?
- Totalt visar bokföringen ett överskott på ca 12 000 kr.

b) Nya medlemmar? Inga nya, fortfarande 60.

7 Rapport
a) Arrangemang med Ulrika Modéer via Zoom den 21 oktober

-Ca 30 deltagare. ( 60 hade anmält intresse, men stort bortfall. Det finns
säkert fler orsaker till bortfallet.)

- Petter har skickat ut en enkät.
- Vi tyckte alla att det var ett bra och givande arrangemang.
- Petter har sänt ett tackmail till Ulrika.

b) Informationsaktivitet fre 22 oktober på Skärhamns bibliotek, kl 10-15.
Lea och Sylvia informerade om Agenda 2030 och allmänt om FN. Inte så
mycket folk.

https://docs.google.com/document/d/1W9bM6K_HMhwK13C90rYgmN-hpFEGLcTj/edit?usp=sharing&ouid=111857989008427667816&rtpof=true&sd=true


c) Informationsaktivitet må 25 oktober på Fregatten, kl 11.30 - 16.
Information om vår FN-förening, FN- dagen  och om Agenda 2030 av Lea
och Sylvia. Rätt många som stannade till en stund och diskuterade

d) Kampanjen “We the Peoples” har informerat om planer på att lansera
parlamentarikeruttalande
Vi tog ställning för kampanjen förra hösten , inför FN:s 75-års-jubileum.
I uttalandet denna gången är följande med:
- UNPA-kampanjen
- Världsmedborgarförslaget
- Ett FN-sändebud för civilsamhället

Kampanjen ”We the Peoples” stöds av ca 200 organisationer, bl a
Greenpeace.
Det kommer att göras ett utskick till parlamentariker i riksdagen och EU
där det efterfrågas stöd inför uttalandet.
Demokrati utan gränser gör ett mailutskick till de som de redan har kontakt
med.
Vi diskuterade om vi i föreningen kan hjälpa till att få ut information. Något
som vi tar upp på nästa möte.

e) Förfrågan från förbundet om referensgrupp till Stockholm +50 juni 2022.
Ett jubileumsmöte to 2/6 - fre 3/6, med fokus på miljö och klimat.
Jimmy anmälde intresse att vara med i referensgruppen.

f) Förfrågan från förbundet om att delta på Ungdomsträff (16-26 år) 5
december 2021 i Uppsala.
Najlah är intresserad.

g) Pågående satsning från förbundet på att rekrytera unga medlemmar med
klimatintresse, en särskild sida har tagits fram för detta.
Vi har fått en länk från Petter.

h) Petter har svarat på enkät från förbundet om projektbidragssystemet
Ett förslag i enkäten är att man ska kunna söka bidrag mer kontinuerligt
under året, vilket vi anser är bra. 
Mer info om enkätresultatet kommer.

8 Planer
a) Barnkonventionens dag kl 11-14 lö 20/11 på Fregatten och i

Kulturhusparken tillsammans med Rädda Barnen i Stenungsund.
Information har spridits via olika kanaler.
Sylvia fixar så att Petter får originaltexten till programmet att skicka vidare

b) Orange day 25/11 kl. 12
Finns material från Göteborgs FN-förening inför dagen.
Sylvia kommer att delta.

https://fn.se/ung/klimat/


c) Monterutställning i november i biblioteket
Sylvia har fixat utställningen.

d) Dialogmöte om Hållbar kemi
Jimmy berättade att det numera finns ett miljöforum i kommunen.
Det kommer att bjuda in olika organisationer till ett första möte under
vintern.
Vi avvaktar med vårt dialogmöte om ”Hållbar kemi”

e) Politikersamtal om FN:s framtid.
Vi planerar för att genomföra det virtuellt.
Vi bestämde att Lars-Ebbe skriver en förfrågan till Kenneth G
Forslund, efter ett underlag från Petter.

f)     Föreningen har fått en förfrågan från Rotary, via Maria Renfors, om att
berätta om FN- föreningen på ett lunchmöte. Vi beslutade att Petter
deltar, och tar kontakt med Maria för att bestämma dag.

g)   MR-dagen
Lea och Sylvia kommer att informera på Fregatten fre 10/12 kl 11-15.
En nationell artikel för undertecknande av ordförande i föreningarna
och Annelie Börjesson i FN-förbundet kommer innan. Den publiceras i
ST-tidningen.

9 Årsmöte kl 18.30 ons 23/2 2022
Vi planerar för ett fysiskt årsmöte, alternativt digitalt om föreläsaren så önskar.

Förberedelse av handlingar:
Ekonomi och budget - Lars -Ebbe ( ev samråd med Sylvia om budget 2022)
Verksamhetsberättelse - Sylvia och Jimmy
Verksamhetsplan - Petter

Förslag till föreläsare:
Fredsrörelsen i Kungälv
Ola och Erna Friholt, Fredsrörelsen på Orust
Föreläsning om kärnvapen - Jens Peterson.
Vi funderar vidare till nästa möte.

Valberedarna vill avgå.
Janette Olsson kanske har någon att föreslå?
Kan Maria Renfors vara en ”kandidat”?
Vi bestämde att Petter skickar ut en förfrågan till medlemmarna.

10 Övrigt- ingen anmäld punkt

11 Kommande möten 
Nästa möte må 10/1 kl 18.30



12 Mötet avslutas


