Protokoll STYM 2019-11-24
Bilaga 1: Delegationspolicy.
Närvarande inom styrelsen: Signe Propst, Signe Rönnegård, Jonas Bengtsson och
Malva Korall (från §).
Frånvarande inom styrelsen: Olivia Åhlund.
Närvarande utanför styrelsen: Distriktets verksamhetsutvecklare Joakim Andren.
§1. Mötets öppnande
Signe P. öppnar mötet med ett pennskrin.
§2. Mårunda
§3. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Signe Propst.
Sekreterare: Jonas.
Justerare: Signe Rönnegård.
§4. Uppdrag från föregående protokoll
(se bl.a dokumentet “Anteckningar, överlämningshelg 19/10/2019”)
Signe P:
- Letar gamla fältbiolger från jordbruksnätverket som kan ge tips åt/hjälpa
jordbruksklubben att fortsätta vara aktiva och arrangera aktiviteter. Detta har
gjorts, dock med föga resultat.
- Kontaktar Joana angående Södertäljeklubbens kommande aktiviteter. Detta
har gjorts, men behöver fortsättas.
Jonas:
- Hör av sig till Vilho ang hjälp med bland annat filmkväll. Detta har gjorts, och
planer finns på att anordna aktiviteten nästa termin.
- Ska tipsa Småland och Lund om Gotland.
Signe R:
- Skriver till Gotland, tar kontakt med Friedel Alma. Detta har gjorts. Har hittat
en medlem som är intresserad av att sitta i klubbstyrelsen på Gotland, vid
namn Ella Svedebring Friis-Hansen.
- Ska tipsa om Lund, Smålänningar och RÅM-resa inför nästa.
- Hör av sig till dåvarande Äventyrsgruppen i Uppsala. Kollar upp namn. T ex
personen från Biotopia. Samt namn på folk som var med på Äventyrsgruppen

aktiviteter innan de lade ner, men som kan gå på fältbiologaktiviteter i
Uppsala. Frågar efter vad det finns för olika intressen. Detta har gjorts, och
planer finns på att marknadsföra ÄG:s nästa aktivitet bland Fältbiologernas
medlemmar.
Joakim:
- Lägger ut utlysning på sociala medier. SUG-gruppen, Fältbiologernas
medlemmar. Joakim kan hjälpa till med att hyra Tomorrowfilmen. Samt tipsa
om stockholmsklubbens aktiviteter. Detta har gjorts.

§5. Sociala medier, hur vill vi arbeta med dem framöver? Som nu eller
förändrat?
Vårt användande av Facebook fungerar relativt bra, både inom och utanför
föreningen. Ett problem är att det finns många överlappande sidor och grupper som
skapar förvirring angående vad som ska kommuniceras i vilka kanaler. Det vore bra
om distriktets sida kan bli en mer samlande punkt. Riksföreningens sida
(Fältbiologernas medlemmar) har mycket fler gillningar än distriktets, och bör
användas för att kommunicera distriktets aktiviteter. Klubbaktiviteter bör delas på
distriktets sida och riksföreningens grupp. Signe R. uppdras att uppmana
Uppsalaklubben att skapa sina evenemang på distriktets facebooksida.
Fältbiologernas instagram har 2700 följare, och har varit något mer aktivt den
senaste tiden.
§6. Naturmakt
- Skogshelg
Projektet har potential, men mycket av planeringen behöver göras under projektets
gång. Fler anmälda behövs till skogshelgen. Joakim och Agnes Grönvall (anställd
inom projektet) har haft kontakt med andra organisationer och projekt, t. ex. Fridays
for future och Jordens vänners ungdomsprojekt och frågat efter medlemmar som är
intresserade av att arrangera och delta i helgaktiviteter. Planeringen inför kommande
helgaktiviteter har också kommit igång. Arrangörsgruppen fungerar bra. Aktiviteten
bör spridas mer i Stockholmsklubbens kanaler.
§7. Gemensam RÅM-resa
- Alternativ, hur ser det ut just nu?
Malva och Jonas har letat efter volontärer som vill köra minibuss till RÅM, men inte
hittat tillräckligt många intresserade. Ett alternativ är att betala för tågbiljetter, vilket
skulle kosta 220 kronor per person, d.v.s. 15 000 tur och retur för 50 personer.

Styrelsen beslutar att köpa tågbiljetter åt deltagare, och att söka delfinansiering
från riksföreningen. Medlemmar i Gotlandsklubben får sina resor finansierade av
distriktet.
- Delfinansiering från Riks?
Joakim uppdras att söka aktivitetsbidrag för resan från riksföreningen.
- Övrigt
Under överlämningshelgen planerade styrelsen in en träff för styrelsen och en för
distriktets medlemmar under RÅM. Denna kan förslagsvis ske 3:e i form av ett
planeringsmöte, där vi diskuterar kommande aktiviteter och delar ut utskrivna
kalendarier. Signe P. uppdras att kontakt RÅM-kommitten angående detta.
Naturmakt-projektet bör också spridas bland deltagarna. Träffen planeras under
nästa styrelsemöte.
§8. Eventuellt lite längre lån av Rockstastugan
En medlem som överväger att kandidera som Fältbiologernas ordförande på
riksårsmötet har frågat distriktet om det finns möjlighet för den att låna distriktets
lokal på Järvafältet under cirka de första två månaderna av sitt eventuella
ordförandeskap. Förutsatt att det inte försvårar för distriktets helgaktiviteter i
lokalen bifaller styrelsen detta. Signe P. uppdras att meddela ordförandekandidaten
detta.
§9 Attesträtt och delegationsordning
Distriktets godkända revisor har kommenterat att distriktet saknar tydliga riktlinjer
för vem/vilka som har rätt att ta ekonomiska beslut för distriktets räkning. En
delegationsordning, som bestäms av styrelsen, reglerar detta. Styrelsen antar en
delegationsordning, se bilaga 1. För närvarande har verksamhetsutvecklaren full
attesträtt, d.v.s. rätt att å distriktets vägnar bekräfta att utläggsredovisningar är
korrekta. Styrelsen antar riktlinjer för attesträtt, se bilaga 2.
§10. Klubbuppföljning
Styrelsens fokus kommer den närmaste tiden att ligga på Gotlands och
Stockholms fältbiologer.
● Stockholmsklubben
Har anordnat aktiviteter sedan förra distriktsstyrelsemötet, bland annat bokcirklar.
Försöker nå ut till fler för att få fler deltagare på aktiviteter. Planerar en
protestaktion mot Black friday.
● Stockholms Norrorts fältbiologer
Klubben har inte varit aktiv sedan en tid tillbaka, och dess framtid är osäker.

● Stockholms minifältisar
En aktivitet i månaden som vanligt, men långsiktigt behöver klubben minst en till
organisatör om dess verksamhet ska fortsätta.
● Övergödningsklubben
Vilande.
● Södertäljeklubben
Signe P. och Joana i Södertäljeklubben har haft kontakt om klubbens aktiviteter, och
klubben har anordnat aktiviteter.
● Uppsalaklubben
Aktiv och i stort sett självgående. Ska förhoppningsvis samarbeta med
Äventyrsgruppen längre fram.
● Stockholm-Upplands jordbruksklubb
Vilande. Engagemanget för att driva odlingsaktivitet verkar saknas i Stockholm, men
Uppsalaklubben har eventuellt planer på att odla upp en kolonilott, vilket
jordbruksklubben skulle kunna vara delaktig i.
● Gotlandsklubben
Har intresserade medlemmar, men saknar styrelse då Alma och Friedel Weiser har
flyttat från ön.
§11. Övriga punkter
● Samarbete med Naturhistoriska
Styrelsen planerar två aktiviteter med exklusiv visning av Naturhistoriska
riksmuseets outställda samlingar. Jonas uppdras att kontakta Stockholmsklubben
om detta.
● Samarbete med Studiefrämjandet
Fältbiologerna har, i egenskap av medlemsförening, tillgång till Studiefrämjandets
resurser, bland annat i form av kursmaterial, föreläsningar och lokaler. Flera andra
medlemsföreningar har liknande inriktning. Signe R. uppdras att höra av sig till vår
Kontaktperson på Studiefrämjandet och be dem informera om vår verksamhet i sina
andra projekt och medlemsföreningar.
● Samarbete med Äventyrsgruppen
- Ta kontakt redan nu inför introkurs?
Joakim och Agnes Grönvall ska prata med Äventyrsgruppen om Naturmakt-projektet
imorgon. Styrelsen diskuterar hur medlemmar i ÄG kan lockas att delta i distriktets

aktiviteter, exempelvis introhelgen. Mer tillgänglig information på engelska kan
underlätta detta.

§12. Mötets avslutande
Signe P. avslutar mötet med en vattenflaska.

Uppdrag:
Jonas:
- Skickar ut anmälan till RÅM-resa.
- Börjar leta efter bokningsalternativ för tågresa.
- Ringer, om det inte är för krångligt, de boende under distriktets lokal i
Rockstastugan.
- Kontaktar Växjö fältbiologer och tipsar om Gotlandsklubben och Lund.
- Kontaktar Stockholmsklubben om aktivitet på Naturhistoriska.
Malva:
Olivia:
Signe P:
- Kontaktar RÅM-kommitten angående SUG-träff på RÅM.
- Kontaktar Tove om Rockstastugan.
- Mejlar Joana i Södertäljeklubben.
Signe R:
- Uppmanar Uppsalaklubben att skapa sina evenemang på distriktets
facebooksida istället för i Uppsalaklubbens grupp.
- Peppar gotlänningarna att åka på RÅM.
- Hör av sig till Agnes på Studiefrämjandet ang. bl. a. Naturen på lika villkor
och ber dem informera om Naturmakt till sina andra medlemsföreningar.
- Fortsätter ha kontakt med ÄG i Uppsala och informerar dem om datum för
introhelgen.
Joakim:
- Söker aktivitetsbidrag från riks för RÅM-resan. Argument: Riks har förbundit
sig att finansiera halva resan för alla deltagare på RÅM, varför de bör
finansiera halva vår kostnad.

Bilaga 1: Delegationsordning
- DÅM har beslutsmandat för rambudget.
- Distriktsstyrelsen har mandat att sätta detaljbudget (detta är beslut som t ex
"DÅM-lokalen får kosta max 5 000kr").
- VU ansvarar för alla rutinansökningar (landstinget, verksamhetsbidrag från
riksföreningen, prins Carl Gustafs stiftelse).
- VU ansvarar för övriga bidrag, i samråd med distriktsstyrelsen.
- Styrelsen tar beslut om budgetöverskridande kostnader över 1 000 kr.
- VU kan ta beslut om budgetöverskridande kostnader under 1 000 kr.

Bilaga 2: Attesträtt
Verksamhetsutvecklaren och kassören har rätt att attestera redovisningar för utgifter
under 1000 kr. för distriktets räkning.
Kassören tillsammans med en annan styrelseledamot har rätt att attestera
redovisningar för utgifter över 1000 kr. för distriktets räkning.
Ingen kan ensam attestera redovisningar för sina egna utgifter för distriktets
räkning.
https://www.studieframjandet.se/cirkelledare/info-for-cirkelledare/
http://skogochungdom.se/
http://juf.se/projekt
https://birdlife.se/

