Protokoll, styrelsemöte Fältbiologerna
Stockholm-Uppland-Gotland, 180414
Närvarande i styrelsen: E
 mma, Jonas, Malva, Regan.
Frånvarande: Alfdis, Miriam.
§1. Mötets öppnande
Mötet öppnas med ett exemplar av ”Du är rötterna som sover vid mina fötter och
håller jorden på plats” av Eli Levén.
§2. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Jonas.
Sekreterare: Emma.
Justerare: Malva.
§3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§3. Uppdrag från föregående protokoll
Påminnelse om att Joakim är ansvarig för kontakten med Bolincetret
(klimatfestival).
§4. Kansliets mötespunkter
Joakim har varit i kontakt med Jonathan angående Gotska sandön.
§5. Aktiviteter
Kontran
Kontran är bokad. Vi behöver veta var alla som ska åka med kliver på. Joakim skulle
kontakta Ölandskommittén och fråga om de kunde lösa det.
Angående att dela bussar med Äventyrsgruppen: förslag att anmälan till både
kontran och Äventyrsgruppens buss är öppen för medlemmar i båda
organisationerna. Frågor till Äventyrsgruppen: Hur stor buss tänker ni er? Hur ska
kostnaden delas? Jonas uppdras att prata med Äventyrsgruppen.
Fältishäng
Det blev inget fältishäng i mars och därför bör vi planera nästa. Nästa aktivitet
föreslås vara fågelskådning. Malva uppdras att hitta plats och tid etc.
§6. Ekonomi
J oakims lön
Styrelsen tycker att det känns rimligt att ge Joakim högre lön eftersom fördelarna
med att ha kvar honom är stora (styrelsen behöver till exempel inte hitta en
efterträdare vilket kan vara ganska tidskrävande, samt att han redan är insatt i
arbetet). För att kunna fatta ett beslut måste vi få mer koll på ekonomin: hur

mycket har Joakim i lön nu? Hur mycket vill han ha i löneförhöjning? Förslaget från
Joakim är att ta överskottet från revisionen och lägga på lön nästa verksamhetsår,
hur ser den uträkningen ut? J onas uppdras höra med Joakim.
Bankbyte?
Distriktet har länge pratat om att byta bank, främst på grund av att distriktets
nuvarande bank Nordea har stora investeringar som inte är förenliga med
föreningens syfte. M
 alva uppdras att fråga Ylva, då hon har verkar ha koll på
banker. Annars beslutar styrelsen att J oakim har ansvaret att kolla närmare på
detta.
§7. Dokumentarkivet
Då vi har tappat tillgång till dokumentarkivet blir det svårt för alla att sköta sina
uppdrag. Emma kan till exempel inte skriva ut gamla protokoll för underskrift. Vad
har hänt och vad ska vi göra? Pernilla har varit ägare av mappen tidigare, Jonas
uppdras att prata med Pernilla.
§8. Nästa styrelsemöte
Preliminärt nästa fysiska styrelsemöte den 19/5 kl. 11-13. Innan dess föreslås det
ett skypemöte ifall Ölandsresan behöver diskuteras igen.
§9. Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Uppdrag:
Regan letar rätt på kontaktuppgifter till rektorer (matsvinnstävling).
Jonas pratar med Äventyrsgruppen angående buss till Öland, pratar med Joakim
om hans lön, pratar med Pernilla om dokumentarkivet.
Malva planerar nästa fältishäng, pratar med Ylva angående byte av bank.
Joakim tittar på byte av bank.

_________________________
Jonas Bengtsson, ordförande
_________________________
Emma Nilsson, sekreterare
_________________________
Malva Korall, justerare

