Protokoll, styrelsemöte Fältbiologerna
Stockholm-Uppland-Gotland 180522
Närvarande inom styrelsen: A
 lfdis Aureskog, Jonas Bengtsson, Emma Nilsson.
Frånvarande ur styrelsen: Malva Korall, Regan McEnroe, Miriam Billing Verner.
§1. Mötets öppnande
Jonas öppnar mötet med en fjärrkontroll.
§2. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Alfdis.
Sekreterare: Emma.
Justerare: Jonas.
§3. Uppdrag från föregående protokoll
Saker kvar som vi inte vet om de blivit gjorda:
- Regan letar rätt på kontaktuppgifter till rektorer (matsvinnstävling).
- Malva planerar nästa fältishäng, pratar med Ylva angående byte av bank.
- Joakim tittar på byte av bank.
§4. Kansliets mötespunkter
-

DÅM: Mycket ska ordnas innan DÅM, t.ex. verksamhetsberättelse,
revisionen, påskrivna protokoll. Jonas uppdras att höra med valberedningen
hur det ser ut med kandidater inför mötet. Information till medlemmarna
ska skickas ut senast två veckor innan mötet. Angående att göra ett fysiskt
utskick: Jonas tycker att det är bra då det ger legitimitet åt föreningen.
Emma tycker att det kanske är ovärt pga kostar mycket pengar och når inte
ut till så många. Angående lokal: några förslag är i Spånga som förra året
(kostar 2000 kr samt ligger nära en pendelstation), i Södertälje i
Nykterhetsrörelsens lokaler eller i Hammarskog utanför Uppsala.
Hammarskog är inte så lättillgängligt men kan vara gratis.
Styrelsen beslutar att följande prioriteringslista ska följas:
1. Spånga
2. Södertälje
3. Hammarskog utanför Uppsala
Joakim uppdras att höra sig för angående att hyra lokal.
Datum för mötet kommer att vara en helg i oktober: fre-lör ev. fre-sön.
Jonas uppdras att lägga upp en doodle med datum för DÅM så att styrelsen
får rösta.

-

Klubbuppstart: H
 ade varit bra med ett möte med till exempel Joakim (eller
Jonas) för Norrtälje Fältbiologer, det hade underlättat uppstarten. Lokal för
verksamheten behöver ordnas, klubben behöver marknadsföras.

-

Utlåning av utrustning: S
 tyrelsen beslutar att endast ordinarie medlemmar
ska få låna. Det kommer även att vara någon form av straffavgift för de som
med avsikt eller på grund av vårdslöshet tar sönder utrustningen, summa
bestäms i efterhand.

-

Nya hemsidan: Styrelsen föreslår följande till hemsidan: K
 anske länka till
någon form av blogg, med rörligt material osv. Information om
Rockstastugan. Information om var man ska skicka fakturor. ”Vill du
engagera dig i distriktet? Hör av dig hit!”. I övrigt så låter kansliets förslag
bra.

§5. Aktiviteter
- Fototävling: Alfdis föreslår en fototävling, där man ska ta en fin naturbild
(för medlemmar), bäst bild vinner. Styrelsen kommer att vara jury. Kan
utlysas på hemsidan och Facebook till exempel. Vill att folk ska lägga upp
den på facebook och tagga Fältbiologerna så att vi får fler bilder i vårt flöde.
Förslagsvis att tävlingen startar när sommarlovet börjar och avslutas när
sommarlovet slutar. Styrelsen föreslår att Joakim ordnar med tävlingen.
- Fältishäng: J onas uppdras att fråga Malva hur det går med planeringen av
fältishäng.
§6. Ekonomi
-

Joakims lön: s
 tyrelsen beslutar att rösta ja till förhöjd lön för Joakim enligt
hans förslag.

§7. Nästa styrelsemöte
En doodle med förslag på datum för nästa möte kommer att läggas upp, Jonas
uppdras att göra detta.
§8. Mötets avslutande
Alfdis avslutar mötet med en sparkcykel.

Uppdrag:
- Jonas:
- Skicka ut en doodle om olika tider i augusti för nästa möte.
- Höra med valberedningen hur det ser ut med kandidater inför mötet.
- Lägga upp en doodle med förslag på datum för DÅM så att styrelsen
får rösta.
- Fråga Malva hur det går med planeringen av fältishäng.
- Emma:
- Meddela Joakim beslutet om löneförhöjning.
- Höra med Joakim var pärmen med alla gamla protokoll finns.
- Skriva ut och skriva under tidigare protokoll och posta dem till Jonas.

-

Alfdis:
- Lägga upp en Instagrambild.
Joakim:
- Höra sig för angående att hyra lokal till DÅM.
- Anordna fototävligen.

Se även uppdrag från förra mötet.

_________________________
Alfdis Aureskog, ordförande

_________________________
Emma Nilsson, sekreterare

_________________________
Jonas Bengtsson, justerare

