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§1. Mötets öppnande
Joakim förklarar mötet öppnat
§2. Val av mötesfunktionärer
Jonas vals till ordförande
Joakim vals till sekretare
Malva vals till justerare
§3. Uppdrag från föregående protokoll
Jonas har skickat ut en doodle om detta möte samt för DÅM. Jonas har också
hört av sig med valberedningen.
Emma har skrivit ut och skrivit under protokoll och skickat dem till Jonas
Joakim har hört av sig för att hyra lokal till DÅM
Joakim har inte gjort fototävlingen
§4. Kansliets mötespunkter
● Infopunkter:
○

Ny revisor

○ Gotlandsbesök
○ Ore Skogsrike
● Kanslidator
Vi kan köpa en ny dator med 8000 som pristak
§5. Aktiviteter
● Fältbiologgen
Vi startar en vlog! Joakim och Regan driver detta!
● Utvärdering av sommarens aktiviteter
Sandön och Upplandsleden gick bra, dock med inte så många deltagare men
alla verkar ha haft det väldigt bra!
Fjällvandringen pågår, alla kom med. Vi hoppas att det inte råder totalt
eldförbud.
● DÅM
○ Inbjudningar
Formulär: Kontaktuppgifter, kost, tillgänglighet, ålder, övriga frågor

Fysiskt utskick så fort som möjligt; Välkomnande text, förklaring av
årsmöte, tema, skick om motioner.
Regan fixar med bild, Jonas med text. Joakim hjälper till när han grejat
lokalen.
Om tid finns: Gör en alternativ inbjudan med bara “Välkommen in i
kampen” och en QR-kod.
○ Tema
Skog
○ Aktiviteter på DÅM
Börja med massa roliga lärakännalekar!
Besöka naturhistoriska
Gå ut i skogen, skogsbada, leta arter
Ha med inspirerande person - t ex Skogs-Per, Amanda Tas, Regans
ekologilärare Dr Quested, Andris Fågelviskare, Norman Bates, Shia
LeBeouf, Dima Livitnov,
Någon sjukt inspirerande person som kan snacka om ekologi!
Trädartbingo
Ha ett öppet forum för att arbeta fram aktivitetsidéer!
Aktion/Protest
Förslag:
Lära-känna på Fredag
Årsmöte med inspirationsföresläning och promenad i mitten på
lördagen
Protestaktion eller mer aktivitet på söndagen eller bara chill, vi lämnar
det öppet.
○ Möteshandlingar
Verksamhetsberättelse - inkl. utvärdering av plan och stadgar - detta
tittar vi på nästa möte.
Verksamhetsplan och budget - Regan och Jonas tittar på detta
Budget
Årsbokslut
Revisorsberättelse
Sammanställning av allting

● Lokal
I eller nära skog eller naturreservat!
Prio 1 för Sthlm, men också i Uppsala
Tillgänglighet
Mötesrum, med projektor
Kök, utrymme att sova på, gärna dusch
Nåbart med kollektivtrafik och kortare promenad
Pristak 11 000
● Soft, sweet, dank Google Doc eller liknande
Malva kommer med ett förslag och meddelar resten av styrelser.
● Klädkod
Regan gör en pinterest-board för hur man ska matcha sin DÅM-outfit med
lokalen och skogen.
§6. Ekonomi
● Förslag om att byta till Ekobanken och Coop
Joakim sammanställer fördelar och nackdelar i funktionalitet och etik för
Swedbank samt Ekobanken.
§7. Övriga punkter
§8. Nästa styrelsemöte
Jonas lägger upp en doodle!
§9. Mötets avslutande
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