Konstituerande styrelsemöte, Fältbiologerna
Stockholm-Uppland-Gotland, 20/10/2019
Närvarande inom styrelsen: Jonas Bengtsson, Olivia Åhlund, Signe Rönnegård
(Rönne) och Signe Propst
Närvarande via telefon inom styrelsen: Malva Korall.
Närvarande utom styrelsen: Joakim Andrén
§1 Mötets öppnande
Signe Propst förklarar mötet öppnat med en kikare.
§2 Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.
§3 Mårunda
Malva: Mår helt ok. Mycket i skolan.
Jonas: Mest bra. På det stora hela.
Olivia: Mår bra. Stressigt med mycket i skolan.
Rönne: Mår bra.
Signe: Mår bra. Inte så mycket i skolan. Kan vara rätt aktiv kommande två veckorna,
sen inte lika aktiv.
Joakim: Mår bra. Höstdepp uteblivit. Kul att ha en SUG-kollega.
§4 Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Signe P
Sekreterare: Rönne
Justerare: Jonas
§5 Konstituerande
- Ansvarsposter
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Vice ordförande/firmatecknare
(Revisor tycker att betalningar bör godkännas av två personer, inte bara Joakim.
Förslagsvis kassör.)
Rönne: Kandiderar till kassör
Malva: Kandiderar till lokalansvarig
Jonas: Kandiderar till sekreterare.
Olivia: Kandiderar till kommunikationsansvarig samt vice ordförande.

Mötet väljer:
Signe Rönnegård (Rönne) till kassör
Malva Korall till lokalansvarig
Jonas Bengtsson till sekreterare
Olivia Åhl till kommunikationsansvarig samt vice ordförande
§6 Val av firmatecknare
Mötet beslutar att Signe Propst, personnummer 19971015-2845, samt Signe
Rönnegård, personnummer 19980927-6505 skall äga rätt att var för sig teckna
föreningens firma.
§7 Planering av kommande möten
Mötet bestämmer tid för samtliga styrelsemöten det kommande året.
Söndag 24 november kl 10-16 på rikskansliet, Åsögatan 115.
Lördag 7 december kl 10-16 hos Rönne på Flogstavägen 93C, Uppsala (hos Rönne).
RÅM. 2-6 januari. En liten styrelseträff hålls på RÅM. En större träff för alla inom
SUG hålls på RÅM.
Lördag 18 januari kl 10-16 på distriktskansliet i Bagarmossen.
8- 9 februari – introkurs.
Lördag 29 februari kl 10-16 hos Signe och Jonas på Salixvägen i Uppsala.
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14- 15 mars – klubbkalas.
Lördag 28 mars kl 10-16 hos Malva i Ulriksdal, Solna.
Lördag 25 April kl 10-16 på distriktskansliet i Bagarmossen.
Lördag 9 maj kl 10-16 hos Rönne i Uppsala.
Avslutningsfest för Naturmakt 13 eller 14 juni.
Lördag 22 augusti kl 10-16 på distriktskansliet i Bagarmossen.
Lördag 12 september
2-4 oktober DÅM
§8 Övrigt
-

Resa till RÅM

RÅM hålls i Linköping. Linköping kan nås med tåg. En gemensam buss har fördelen
att kunna åka förbi exempelvis Nynäshamn.
Fråga rix om delfinansiering av detta.
Jonas och Malva bildar en arbetsgrupp som undersöker olika sätt att resa till RÅM.
Gruppen tar fram förslag. Detta beslutas om på STYM 24 november.
-

Postkodprojektet

Joakim uppdaterar om hur det går med projektet Naturmakt (tidigare kallat Arter &
aktivism).
Tidsplan är satt. 2 pers är hittade till första arrangörsgruppen.
Peppa för Naturmakt på instagram, till klubbar m.m.
Minikurs i arrangörskap hålls för arrangörer med Agnes som mentor.
Första helgaktiviteten hålls 30 november till 1 december.
Vilken roll ska distriktsstyrelsen ha? Kontinuerlig uppdatering om vad som händer.
Styrelsen kan bidra med kunskap när sådan behövs. Ambition att någon från
styrelsen ska vara med på varje helgaktivitet. Bestämma en person per aktivitet.
§9 Mötets avslutande
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Signe P förklarar mötet avslutat.

Mötesordförande
____________________
Mötessekreterare
____________________

Mötesjusterare
____________________
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