
Verksamhetsberättelse 2021 
för Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

År 2021 påverkades vår verksamhet av den fortsatta pandemin. Vi fick således fortsätta 
med digitala möten och seminarier via Zoom. Vi har trots restriktionerna informerat vid 
några tillfällen, både på Tjörn och i Stenungsund.

Årsmötet 24 februari  
STO FN-förenings årsmöte hölls digital via Zoom. Årsmötet inleddes med en intressant  
föreläsning om Agenda 2030 av miljöstrategerna Maria Alm, Stenungsund och Kristian 
Littke, Orust. 
Årsmöte genomfördes sedan med Linda-Maria Hermansson som ordförande. Vid mötet om-
valdes Petter Ölmunger till ordförande för ett år. Kassören Lars-Ebbe Pettersson valdes om 
för två år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter valdes enligt följande. Ordinarie:  Syl-
via Wallin ( omval två år), Jimmy Lövgren ( omval ett år), Najlah Ashrafi (omval ett år) och 
Margareta Bohlin ( nyval ett år). Suppleant på ett år: Viktoria Hasslöv. 
Avgående styrelseledamöterna Pernilla Ek och Birgitta Brown avtackades. 
Vid årsmötet informerade Petter Ölmunger om en proposition från styrelsen, som har  
skickats till distriktets årsmöte. 

Internationella kvinnodagen 8 mars 
I samband med den här dagen föreläste Lisbeth Stenberg den 15 mars om ” 100 år av kvinn-
lig rösträtt”. Föreläsningen skedde digitalt, och gav oss en bra och innehållsrik berättelse av 
utvecklingen.  

Uppropet We the peoples 
Vi anslöt oss i april till civilsamhällets upprop för en inkluderande global styrning för ett 
mer demokratiskt FN. 
Läs mer på www.wethepeoples.org  

Styrelsemötet 26 maj 
Malin Åberg Aas från det nationella nätverket om Agenda 2030, informerade om agendan.  
Några andra FN-föreningar i distriktet deltog i det här digitala seminariet. 

Nationaldagen 6 juni 
Vi brukar alltid vara med på den här dagen med någon form av aktivitet. Även i år ställdes 
dagen in p g a smittorisken med Covid -19. 

FN-förbundets kongress 12-13 juni. 
Kongressen ordnades digitalt. Jimmy Lövgren var vår förenings ombud. I de behandlade 
motionerna fanns bl a frågor om miljö, äldre, kärnvapen och demokrati. 

Styrelsemötet 9 augusti 
Besök från distriktet: Therése Mancini, ordförande och Margaretha Feldt, vice ordförande. 



Vi diskuterade om samarbete t ex när det gäller arbetet med Agenda 2030, och om vilket 
stöd som föreningen önskar från distriktet. 

”Kultur och rötter” den 21 augusti 
Dagen om integration och i samarbete med flera organisationer och med kommunen, arran-
gerades i år i ett mindre format p g a covidrestriktionerna. Vi deltog inte i år, men kommer  
att vara med nästa år.  

Digitalt seminarium: ”Hur mår världen?” 
Vid arrangemanget den 19 oktober föreläste Ulrika Modéer , UNDP om pandemins  
effekter i världen. 

Aktiviteter i samband med FN-dagen 24 oktober 
Vid två tillfällen informerade vi om FN och vår förenings verksamhet, den 22/10 på biblio-
teket i Skärhamn och den 25/10 på Fregatten.  

Firande av Barnkonventionens dag 20 november på Fregatten 
I samarbete med Rädda Barnen i Stenungsund arrangerades aktiviteter för barnen och in-
formation om de båda föreningarnas verksamheter. Vi försökte även att värva nya medlem-
mar. 

Utställning 
Under november och december hade föreningen en utställning i glasmontrar i Fregattens 
bibliotek. Samordnat med Rädda Barnens lokalförening i Stenungsund. 

MR-dagen 10 december 
Vi närvarade på Fregatten med ett bemannat informationsbord. 

Marknadsföring och insändare 
Vid de tillfällen då vi informerar om FN och om STO FN-förening försöker vi alltid att  
värva nya medlemmar.  
Lokalpressen intervjuade Petter Ölmunger i oktober samband med vårt seminarium med  
Ulrika Modéer. 
Vi bjuder alltid in andra FN-föreningar till webinarier som vi anordnar. Vi har samarbetat 
med andra FN-föreningar vid flera tillfällen och då spridit inbjudan om kommande semina-
rier. 
Vi har en FB-sida, Instagram och en hemsida som uppdateras kontinuerligt. 
  
Påverkansarbete lokalt 
Påverkansarbete ut till allmänheten pågår alltid vid våra aktiviteter. 

Styrelsens arbete och medlemsutveckling 
STO FN-förenings styrelse har under verksamhetsåret 2021 haft 9 styrelsemöten. Under året 
har antalet medlemmar i vår förening ökat från 48 medlemmar till 60. 



Samarbete med andra organisationer 
Förutom de samarbeten som nämnts tidigare i verksamhetsberättelsen, så har vi varit repre-
senterade i integrationsgruppen på Tjörn. Tyvärr har pandemin gjort att antal möten varit få 
och i viss grad ersatts med digitala träffar.  
Sylvia Wallin har representerat föreningen i styrelsen för Göteborgs och Bohusläns FN- 
distrikt.  

Läs mer om vår förening och följ våra aktiviteter på vår hemsida: www.fn.se/sto och på vår 
Facebook-sida: www.facebook.com/fnsto

http://www.fn.se/sto
http://www.facebook.com/fnsto

