Protokoll styrelsemöte, Fältbiologerna
Stockholm-Uppland-Gotland, 180113
Närvarande inom styrelsen: Miriam Billing Werner, Emma Nilsson, Regan
McEnroe, Malva Korall, Jonas Bengtsson
Närvarande utanför styrelsen: Verksamhetsutvecklare Joakim Andrén
Frånvarande inom styrelsen: Alfdis Areskoug
§1. Mötets öppnande
Mötet öppnas med ett paket Lingongrova™.
§2. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Regan.
Sekreterare: Emma.
Justerare: Jonas.
§3. Uppdrag från föregående protokoll
Se föregående protokoll.
Rensning av facebook-grupper: Joakim skapade dokument och Emma och Malva
har tittat på det. Malva har kollat upp om Norrortsklubben ska slå ihop sin
facebookgrupp med Stockholmsgruppen, båda klubbarna var för.
Österåker är fortfarande aktuellt och nu under januari vill vi komma igång. Ett bra
projekt med tanke på den fokusfråga som röstades igenom på RÅM. Joakim
uppdras att vara a
 nsvarig för projektet. Jonas, Regan och Emma u
 ppdras h
 jälpa till.
Styrelsen beslutar att skapa en chattgrupp i messenger för de involverade.
Fossilgasfällan: de som driver frågan är inte så aktiva just nu så vi avvaktar.
§4. Kansliets mötespunkter
-

Verksamhetsutveckling
Föreningens behov: Joakim har pratat med medlemmar i Fältbiologerna för
att utröna föreningens behov och hur verksamhetsutvecklarens resurser
bäst används. En sak som lyftes var ett behov av mer politiskt engagemang.
En annan viktig del är att förtydliga kommunikationen inom Fältbiologerna.
Regan föreslog att man skulle vara ännu mer tydlig med att
distriktsstyrelsen finns där för klubbarna.
Nyhetsbrev: tar drygt en dag för Joakim att skriva och det är väldigt få som
läser. Frågan lyftes om vi ska skippa nyhetsbrev och istället göra utskick
som berör mer specifika saker, till exempel en enskild aktivitet. Regan
föreslog att den allmänna överblicken kan tas på facebook istället, då sociala

medier ofta är nyckeln till att sprida information. VU vill tillsammans med
Malin (kommunikatör) skapa en snygg mall så att det lätt ska gå att lägga ut
info om till exempel en aktivitet. Det föreslås även att rörligt bildformat ska
användas som marknadsföring och ett steg i detta är att filma mer på
aktiviteter. För att få godkännande av deltagarna att vara med på film kan
man använda google docs.
Politiskt engagemang: Aktivistträning lyfts som förslag, då många vill
engagera sig politiskt men kanske saknar verktygen. Styrelsen tycker att det
låter som en bra idé.
Upplägg för aktiviteter: V
 ill ha mer fokus på att göra saker, t.ex.
överlevnadskurs och praktisk naturvård, istället för att bara observera. Ett
exempel som lyfts är Permaodling, där det finns ett samarbete med Saga
(tidigare ordförande).
-

Fokusområde Skogen!
Uppsalaklubben är aktiva inom denna fråga, främst inom Upplandsområdet.
Vore bra om någon från styrelsen kan närvara på deras uppstartsmöte om
skog den 22/1. Emma ska kolla. Det diskuteras även om det finns det några
hotade skogar i Stockholmsområdet.

-

Gotland
Gotlandsklubben vill lägga ner då de upplever att det inte finns tillräckligt
med engagemang. Eventuellt ska Fältbiologernas ordförande Johan
Andersson till Visby, då tycker styrelsen att det är en bra idé om Joakim
följer med.

§5. Aktiviteter
-

Fjällvandring
Styrelsen b
 eslutar a
 tt det ska arrangeras en fjällvandring sommaren 2018.
Leo Calandrella Rudberg (tidigare valberedare) är intresserad av att hjälpa
till att arrangera. Budgeterat till 20 000 kr. Malva och Jonas u
 ppdras a
 tt
ansvara för fjällvandringen. Vi vill ha en tidig sista anmälningsdag för att
förenkla bokandet av tågbiljetter. Självkostnader för deltagarna etc. kommer
de ansvariga samt kassör och vice kassör att besluta om.

-

Fältishäng
Nästa planerade fältishäng den 20/1 krockar med Stockholmsgruppens
planeringsmöte. Det blir även lite kort varsel då ingen information har gått
ut än. Styrelsen beslutar att flytta fältishänget till den 27/1. Förslag på
aktivitet är skogstur med fika, brandtal om skogen och koppling till

Fältbiologernas nya fokusområde. Nackareservatet kl. 12-14, samling vid
kansliet.
-

Värvning inför introkursen?
Den 8/2 på Södra Latin, ska Joakim hålla föreläsning om klimat. Vi kommer
även ha möjlighet att ha infobord på skolan. Jonas uppdras a
 tt fråga Leo om
han vill hjälpa till.
Värvning i Uppsala den 16/1 där Joakim ska närvara.
Bör leta efter fler värvningstillfällen, t..ex Globala gymnasiet, Fryshuset,
Kulturama. IB-skolor måste engagera sig för att få ut sin examen. Regan
uppdras att prata med rektorn på ISSR om värvning.

-

Matsvinnstävling
Alfdis vill hålla en matsvinnstävling mellan skolor i Stockholm. Hon är
frånvarande vid detta möte så detta skjuts upp.

-

Överlevnadskurs
Förslagsvis i maj eller juni då det blivit varmare ute. Jonas uppdras a
 tt
kontaka Andris angående om han vill hjälpa till med detta.

-

Samarrangemang med Äventyrsgruppen?
Äventyrsgruppen frågade om Fältbiologerna vill följa med på Sportlovsläger
v. 9 till Jämtland. Stuga som rymmer 10-12 personer kostar 1200 kr/vecka
eller 400 kr/dag. Bussresan blir dyrare (35 000-40 000 kr för hela bussen, vi
har råd med kanske 5-7000 kr). Regan uppdras a
 tt svara på mailet, Jonas
uppdras att lägga upp intresseanmälan.

§6. Klubbkontakt
De i styrelsen som inte redan gjort det, u
 ppdras att kontakta sin klubbkontakt
(främst Symbios och Södertäljeklubben) med information: de kan få klubbpengar,
kontakta vu för hjälp med byråkrati, aktiviteter eller annat.
§7. Ekonomi
Ingen ny info.
§8. Nästa styrelsemöte
Den 17/2 klockan 13-15 i Uppsala om Emma kan, annars kansliet i Bagarmossen.
Emma u
 ppdras att kolla upp möteslokal.

§9. Mötets avslutande
Regan avslutar mötet med en skål minicitrus.
Uppdrag
Joakim:
- Arrangera Österåker-projektet.
Jonas:
- Ansvarig för Fjällvandringen.
- Fråga Leo om han vill hjälpa till vid värvningen på Södra Latin.
- Hjälpa till att arrangera Österåker-projektet.
- Kontakta Andris gällande överlevnadsaktivitet.
- Lägga upp intresseanmälan för sportlovsresa till Jämtland.
Malva:
- Ansvarig för Fjällvandringen.
Regan:
- Prata med rektor på ISSR angående värvning.
- Hjälpa till att arrangera Österåker-projektet.
- Svara på mailet från Äventyrsgruppen gällande sportlovsresa till Jämtland.
Emma:
- Hjälpa till att arrangera Österåker-projektet.
- Kolla upp möteslokal till nästa möte.
Alla:
- Kontakta den klubb man är klubbkontakt för.
Någon:
- Fixar fika till nästa möte.

____________________________
Regan McEnroe, ordförande

____________________________
Emma Nilsson, sekreterare

____________________________
Jonas Bengtsson, justerare

