Verksamhetsplan för Fältbiologerna
Stockholm-Uppland-Gotland
2017/09/01 - 2018/08/31
Distriktets syfte (enligt stadgarna):

Distriktets syfte är att fullgöra rixföreningens syfte genom att
- Stödja, stärka och aktivera klubbarna
- Stimulera kontakten mellan klubbarna
- Arbeta för startandet av nya klubbar
Rixföreningens syfte:
Fältbiologernas syfte är att:
- samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar.
- stimulera till ökad kunskap och förståelse hur naturen fungerar och är uppbyggd.
- sprida kunskap om och engagemang för natur och miljö.
- arbeta för att mänsklig verksamhet endast tillåts bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.

1. ORGANISERING
1.1.

Distriktets syfte är att stödja klubbarna. Därför ska klubbarna alltid stå i centrum
för distriktets verksamhet.
1.1.1. En gång per år hålls en klubbstyrelsekurs där ledamöter från distriktets alla klubbar
deltar.
1.1.2. Distriktsstyrelsen och kansliet besöker regelbundet klubbars aktiviteter eller
styrelsemöten för att upprätthålla en god kontakt mellan klubbar och distrikt.
1.1.3. Distriktet underlättar för klubbar att planera och genomföra verksamhet.
1.1.4. Distriktet hjälper klubblösa fältbiologer som vill starta upp en klubb.
1.1.5. Klubbar finns i minst fem kommuner inom distriktet, varav minst tre i Stockholms län.
1.1.6. Distriktet har minst sex klubbar, varav minst fem i Stockholms län.

1.2.
Distriktet underlättar kontakten mellan klubbarna.
1.2.1. Reseersättning erbjuds aktivt till medlemmar som vill delta i aktiviteter som arrangeras av
andra klubbar än deras egen.
1.2.2. Distriktet arbetar aktivt för att medlemmar från alla klubbar ska delta i distriktets
verksamhet.
1.3.
Styrelsearbete
1.3.1. Styrelsen utannonserar sina möten när de anser att det är lämpligt.
1.3.2. Protokollen från styrelsens möten finns tillgängliga på hemsidan.
1.4.
Distriktet uppmuntrar till minifältisverksamhet.
1.4.1. Vid behov anordnas utbildningar för minifältisledare.

1.4.2. Distriktet har minst två aktiva minifältisgrupper.
1.4.3. Distriktet informerar medlemmarna om möjligheten att driva och delta i
minifältisverksamhet.
1.5.
Distriktet ökar i medlemsantal
1.5.1. Distriktet ökar medlemsantalet med minst 10% jämfört med föregående år. För att
uppnå kraven för landstingsbidrag krävs minst 400 medlemmar i Stockholms län.
1.5.2. Distriktet jobbar för att aktivera medlemmar och slussa in dem i klubbarnas verksamhet.
1.5.3. Minst en gång om året anordnas en introkurs för nya medlemmar.

2.

2.1.

PÅVERKANSARBETE

Fältbiologerna är en självklar plattform för engagemang i miljöfrågor för unga
inom distriktets upptagningsområde.
2.1.1. Distriktet ordnar minst en workshop i miljöaktivism under året.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Fältbiologerna är synliga inom miljödebatten i distriktets upptagningsområde.
Distriktet deltar i eller anordnar flera miljöpolitiska aktioner under året.
Distriktet är aktivt på sociala medier i miljöpolitiska frågor.
Distriktets och dess klubbars miljöpolitiska ställningstaganden omnämns flera gånger
årligen i traditionell media (tv, radio, tidningar, o.s.v.).

3. NATURAKTIVITETER

3.1.
Vandringar/exkursioner
3.1.1. Distriktet anordnar minst en större resa med intressanta naturområden i fokus, t ex en
fjällvandring.
3.1.2. Minst en deltagare per resgrupp har nödvändig kunskap från liknande aktiviteter.

3.2. Samåkning till Fältstation Öland
3.2.1. Distriktet ordnar samåkning för sina medlemmar till Fältstation Öland, med kapacitet för
minst 45 deltagare. Om möjligt skall resan vara helt kostnadsfri för deltagarna.

4. INKLUDERING
4.1.

Distriktet verkar för att ungdomar med olika kulturell och social bakgrund
engagerar sig.
4.1.1. Distriktet fortsätter och fördjupar sitt samarbete med Äventyrsgruppen och erbjuder
fältbiologverksamhet till nyanlända.
4.1.2. Information om distriktets verksamhet skall göras tillgänglig på lätt svenska.
4.1.3. Distriktets aktiviteter ska om möjligt anpassas till språkkunskaperna hos de deltagande,
och klubbarna ska uppmanas att göra detsamma.

4.2. Distriktet verkar för att ungdomar engagerar sig oavsett funktionsvariation.
4.2.1. Distriktet informerar, i samband med aktiviteter, om förutsättningarna för tillgänglighet
där aktiviteten genomförs.
4.2.2. Distriktsårsmötet anpassas efter de tillgänglighetsbehov som bedöms viktigast och som
efterfrågas av medlemmar.
4.2.3. Då aktiviteter anordnas tillfrågas deltagarna om särskilda behov och aktiviteter anpassas
om möjligt efter deltagarnas förutsättningar.

4.2.4. Distriktet har material och metoder för att tillgänglighetsanpassa aktiviteter, som klubbar
kan använda sig av vid behov.

5. EKONOMI
5.1.

Distriktet arbetar aktivt för att erhålla bidrag för aktiviteter, lokaler och andra
aspekter av verksamheten.

5.2.

Det finns tydliga rutiner för hur bokföring, utbetalningar, bidragsansökningar och
övrigt ekonomiarbete ska utföras.

6. KOMMUNIKATION
6.1.

Vår målgrupp inom distriktet har en god kännedom om distriktets verksamhet,
och distriktet arbetar aktivt för att synliggöra Fältbiologerna inom sitt
upptagningsområde.
6.1.1. Vår facebook-grupp har 500 medlemmar, och vår facebook-sida har 750
gilla-markeringar.
6.1.2. Distriktet arbetar aktivt med att informera om och bjuda in till distriktets verksamhet i
skolor och andra offentliga sammanhang.
6.1.3. Distriktet deltar i evenemang och har utåtriktade aktiviteter för att nå ut till fler och locka
nya medlemmar.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

Distriktets medlemmar har en god kännedom om aktuella aktiviteter i distriktet,
samt om hur distriktet fungerar.
Distriktet skickar varje månad ut ett nyhetsbrev via e-post med information om
aktiviteter och annat aktuellt i distriktet till medlemmar som har anmält intresse.
Medlemmar uppmuntras att bidra med innehåll till nyhetsbrevet.
Aktiviteter utlyses i kalendariet på faltbiologerna.se samt på facebook.
Distriktet är tydligt med att målgruppen för aktiviteter är personer mellan 12 och 26 år.
De som inte tillhör målgruppen hänvisas till minifältisverksamhet, respektive
Naturskyddsföreningens verksamhet.

