Protokoll styrelsemöte, Fältbiologerna
Stockholm-Uppland-Gotland, 180320
Närvarande inom styrelsen: Alfdis Aureskog, Regan McEnroe, Jonas Bengtsson
Närvarande utanför styrelsen: Verksamhetsutvecklare Joakim Andrén
Frånvarande inom styrelsen: Emma Nilsson, Malva Korall, Miriam Billing Werner
§1. Mötets öppnande
Jonas öppnar mötet med en tidning som berättar att ungdomarna knarkar mest i
Danderyd.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§3. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Alfdis.
Sekreterare: Jonas.
Justerare: Joakim.
§4. Kansliets mötespunkter
Under denna punkt dryftas frågor som föreslagits av verksamhetsutvecklaren.
-

Diskussionspunkt - Utvärdering av våra senaste aktiviteter
Introkursen för nya medlemmar kunde ha marknadsförts bättre, eftersom
den bara hade 5 deltagare utanför distriktsstyrelsen. Det föreslås att
liknande aktiviteter kan marknadsföras genom korta filmer på sociala
medier. Dessutom borde planeringen ha fullbordats i god tid i förväg, så att
kursens innehåll tydligt framgick när den marknadsfördes. Kursen var dock
lyckad, och deltagarna verkade vilja komma på fler aktiviteter.
Nyligen hölls en startträff för ett odlingsprojekt i Tantolunden i Stockholm,
med 16 deltagare. En arbetsgrupp på 4 personer utsågs för detta.
Distriktet har också deltagit i ett skogsrelaterat utställningsprojekt för
mellanstadieelever i Åkersberga. Detta gav dock inte mycket, eftersom
utställningen var i Åkersberga centrum, och inte, som vi först trott, i en
lokal där målgruppen för aktiviteten fanns.

-

Diskussionspunkt - Halvårskoll av verksamhetsplanen
Joakim går igenom hur verksamheten hittills under året förhåller sig till
målen i verksamhetsplanen. Målen för Naturaktiviteter och Sociala medier
är på väg att uppnås, medan vi ligger efter gällande tillgänglighet och

inkludering.
-

Infopunkt - Intressekoll - Bolincentrets Klimatfestival
Distriktet har fått en inbjudan att delta i Bolincentrets klimatfestival. Mötet
beslutar att vi tackar ja till inbjudan, eftersom det är ett forum för
miljöintresserade unga, d.v.s. föreningens målgrupp.

Diskussionspunkt - Rockstastugan
Vi diskuterar hur distriktets lokal på Järvafältet kan utnyttjas bättre. Ett
förslag är att starta en Rocksta-kommitté, där Malva och Jonas är
intresserade av att medverka.
§5. Aktiviteter
Under denna punkt dryftas planerade större aktiviteter.
- Kontrabussen
Resa till Fältstation Öland för distriktets medlemmar har bokats av
Kooperativet Kontrabuss. Till nästa år bör vi dock undersöka alternativ med
bättre tillgänglighet. Rättbuss som är mer tillgängliga tillfrågades, men de
var uppbokade de datumen.
-

Fjällvandring
En grupp har bestämts för årets fjällvandring, där distriktet förutom
tågresan betalar för mat och andra förbrukningsvaror.

-

Vandring på Upplandsleden
Signe Propst har uttryckt intresse av att arrangera en vandring på
Upplandsleden i sommar. Mötet beslutar att distriktet skall finansiera
denna. Jonas sköter tillsvidare kontakten med Signe.

-

Gotska Sandön
Simon Orwin och Jonathan Stenvall har uttryckt intresse av att anordna en
resa till Gotska Sandön i sommar. Mötet beslutar att distriktet skall
finansiera detta, och eventuellt hjälpa till på annat sätt. Joakim sköter
tillsvidare kontakten med Simon och Jonathan.

Mötet diskuterar även planer på att anordna en tävling i minst matsvinn per elev
bland mellanstadieklasser. Lämpliga förberedelser är bl.a. att leta efter sponsorer,
och kontakta skolledningar. Föreslaget upplägg är sammanlagd vikt av matsvinnet
under tävlingstiden delat på antal elever i en klass. Joakim har ett förslag på ett
band som skulle kunna medverka. Regan uppdras att leta efter kontaktuppgifter till
rektorer.
Distriktet har inbjudits att delta med en representant i Klimatriksdagen 4-6 maj.
Styrelsens ledamöter uppmanas att leta efter intresserade.

§6. Uppdrag från föregående protokoll
Uppdragen från föregående protokoll har utförts.
§7. Ekonomi
Joakim går igenom hur distriktets utgifter och inkomster förhåller sig till budget
hittills under året. Han frågar också hur styrelsen ställer sig till höjd lön för
verksamhetsutvecklaren under nästa verksamhetsår. Detta skulle inte innebära en
höjning av budgetposten Anställda, då årets budget gjordes utifrån extrakostnader
p.g.a. obetalda försäkringar för anställda under tidigare år. Styrelsen kommer att
diskutera detta vidare och återkomma med besked vid nästa möte.
§8. Nästa styrelsemöte
Emma föreslår 14 april kl 11-13.
Tid för nästa möte sätts preliminärt till lördag 14 april, kl. 11-13, i Uppsala.
§9. Mötets avslutande
Mötet avslutas med en skål.
Uppdrag
- Joakim
Sköter kontakten med Bolincentret (?).
Sköter kontakten med Simon och Jonathan (resa till Gotska Sandön).
- Regan
Letar rätt på kontaktuppgifter till rektorer (matsvinnstävling).
- Malva och Jonas
Fortsätter med planering av fjällvandringen.
Utgör Rockstakommittén.
- Jonas
Sköter kontakten med Signe (vandring på Upplandsleden).
- Styrelsen
Letar efter intresserade till Klimatriksdagen.
Diskuterar Joakims lön inför nästa möte.

_________________________
Alfdis Aureskog, ordförande

_________________________
Jonas Bengtsson, sekreterare

_________________________
Joakim Andrén, justerare

.

