Protokoll styrelsemöte, Fältbiologerna
Stockholm-Uppland-Gotland, 180217
Bilaga: Kansliets mötespunkter.
§1. Mötets öppnande
Joakim öppnar mötet med en människa.
§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3 Val av mötesfunktionärer
Malva valdes till mötesordförande.
Jonas valdes till mötessekreterare.
Alfdis valdes till mötesjusterare.
§4. Kansliets mötespunkter
Under denna punkt dryftas frågor som tagits upp av distriktets
verksamhetsutvecklare, se bilaga.
- Klubbkurs
Joakim föredrog punkten, förklarade syftet och upplägget för kursen, bl.a. att lära
ut om styrelsearbete, ekonomi, aktiviteter, hur man når ut till nya medlemmar,
samt hur man startar en klubb. Klubbstyrelser i distriktet har kontaktats angående
vilka datum som passar för dem att delta.
- Fältstation Öland
Enligt verksamhetsplanen skall distriktet anordna samåkning för sina medlemmar
till Fältstation Öland. Tidigare år har en buss med förare från Kooperativet
Kontrabuss anlitats. För- och nackdelar med detta diskuteras. Ett problem är att
denna buss ej är tillgänglighetsanpassad.
Att göra: Kontakta Ölandskommittén, fråga när de vill att den ska komma och gå,
samt om de betalar för buss och förare på plats som vanligt. (Medan vi betalar för
resan dit och tillbaka.)
Jämföra priser för olika bussalternativ.
Ansöka om bidrag från samma givare som sist, så snart som möjligt.
Jonas utses till ansvarig för detta i styrelsen.
- Miljöaktivismkurs
Denna kurs är ännu tidigt i planeringsstadiet. Det föreslås att kursen skall vara över
en eller två dagar på en helg, beroende på innehållet. Innehållet i kursen har ännu
ej bestämts, men det föreslås att medlemmarna via sociala medier skall tillfrågas
om detta, förslagsvis genom en enkät med flervalsalternativ och frivillig
motivering. Den föreslås delar upp i frågor (klimat, skog, transporter etc.) och
metoder (demonstrationer, civil olydnad, politisk retorik etc.).

§5. Övriga frågor
Malva tar upp frågan om hur vi som distriktsstyrelse kan hjälpa klubbar där alla
aktiva är över 18 år att driva bankkonto och i övrigt sköta ekonomin, något som är
svårt och tidskrävande. Ett par förslag är en mall för vilka banker man kan söka till,
och vilka villkor de erbjuder, eller en lösning där distriktet sköter ekonomin enligt
en standardiserad modell. Malin Jacobsson på rikskansliet håller på att
sammanställa en mall för klubbuppstart, där detta eventuellt bör ingå. Punkten
föreslås behandlas vidare på nästa möte.
§6. Nästa möte
Tiden för nästa möte sätts till 20/3, kl. 17-19, preliminärt i Mörby centrums
bibliotek.
§7. Mötets avslutande
Joakim avslutar mötet med en gråtande bebis.
Uppdrag
Joakim
Söker bidrag från Karl V:s (?) stiftelse.
Gör, i samråd med styrelsen, en enkät om vad miljöaktivismkursen ska innehålla.
Mejlar klubbaktiva om datum klubbkurs.
Jonas
Är ansvarig för Ölandsresan inom styrelsen.
Malva
Titta mer på ekonomi för klubbar med aktiva under 18.
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Klubbkurs - Fråga har skickats ut till klubbar om när den ska vara och vad den ska
innehålla. Riktas till alla som organiserar aktiviteter i distriktet, för ett tillfälle att
utbyta erfarenheter. Ni får jättegärna ge input och önskemål. Enligt mitt
anställningsavtal leder jag detta projekt :)
Fältstation Öland! Vad är planen? Ska en buss fixas? Hur finansieras den, och ska
stipendium sökas? Ska ni medverka på annat vis? Vad vill ni att jag gör?
Miljöaktivismkurs - Utifrån verksamhetsplanen och stort intresse från medlemmar.
Jag är mer än gärna med och håller i den. Undrar vad ni tycker att den ska innehålla?
Värvning inför introkursen Efterlyser fortfarande tips på ställen, skolor, event och
dylikt där vi kan värva till introkursen, eller andra idéer på att locka dit folk.’
_________________________
Malva Korall, ordförande

_________________________
Jonas Bengtsson, sekreterare
_________________________
Alfdis Aureskog, justerare

