Protokoll styrelsemöte, Fältbiologerna
Stockholm-Uppland-Gotland, 171111
Närvarande inom styrelsen: Regan McEnroe, Emma Nilsson, Jonas Bengtsson och
Miriam Billing Werner.
Närvarande utanför styrelsen: Verksamhetsutvecklare Joakim Andrén.
§1. Mötets öppnande
Joakim öppnar mötet med en livmoder i papier mache.
§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§3. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Regan.
Sekreterare: Jonas.
Justerare: Emma.
§4. Genomgång av uppdrag från föregående protokoll
Regan väljs till kontaktperson för stockholms minifältisar och gotlandsklubben.
§5. Kansliets mötespunkter
- Ska föreningen ha betalkortet på kansliet?
Eftersom föreningens bankkort står i den tidigare kassörens namn, behöver
föreningen ansöka om ett nytt. Mötet b
 eslutar att detta skall förvaras på kansliet.
- Eget simkort för VU
Joakim föreslår att ett simkort skall inköpas till posten som
verksamhetsutvecklare, för att möjliggöra för denna att kontaktas på telefon inom
arbetstid. Joakim uppdras att inhandla ett sådant som kostar 95 kr per månad.
- Fokusområden för VU?
Joakim lyfter frågan om styrelsen vill att han skall fokusera på någon specifik
aspekt av verksamheten under den närmaste tiden. Verksamhet som lyfts fram är
bl.a. värvning.
§6. Aktiviteter
Regan uppdras att lägga upp fältishängen för december respektive januari i
kalendariet på hemsidan samt på facebook. Joakim lyfter frågan om en introkurs i
vår. Kostnadstak för detta sätts till 3000 kr. Datum för detta sätts preliminärt till
10-11 mars. Jonas och Miriam u
 ppdras att hjälpa Joakim att arrangera introkursen.
§7. Ekonomi
Joakim meddelar att kulturförvaltningens halvårsbidrag har inkommit till
föreningen. Regan u
 ppdras att kontakta Malva Myhered Thurell om klagomål

angående uteblivna ersättningar för utlägg. Joakim u
 ppdras att efterlysa om detta
på hemsidan.
§8. Kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte är planerat till 6:e december, 17:30 i Mörby centrums bibliotek.
Tid för möte i januari sätts preliminärt till 13/1, kl. 11, och tid för möte i februari
sätts preliminärt till 17/2, kl. 13-15.
§9. Övrigt
Inga övriga frågor har inkommit.
§10. Mötets avslutande
Regan avslutar mötet med en burk glyfosat.
Uppdrag
Joakim
- Köper simkort.
- Håller utkik efter värvningstillfällen.
- Börjar eventuellt förbereda för introkursen.
- Efterlyser om uteblivna ersättningar på facebook.
Regan
- Är kontaktperson för Stockholms minifältisar och gotlandsklubben.
- Lägger upp evenemang för fältishängen på kalendariet och facebook.
- Frågar Malva om uteblivna ersättningar och vidarebefordrar om möjligt
kontaktuppgifter till Joakim.
Miriam
- Hjälper till att arrangera introkursen.
Jonas
- Hjälper till att arrangera introkursen.
Någon
- Fixar fika till nästa möte.

_________________________
Regan McEnroe, ordförande
_________________________
Jonas Bengtsson, sekreterare
_________________________
Emma Nilsson, justerare

