Protokoll styrelsemöte Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland
7 december 2019
Närvarande inom styrelsen: Malva Korall, Signe Rönnegård, Signe Propst, Jonas
Bengtsson.
Frånvarande inom styrelsen: Olivia Åhlund.
Närvarande utanför styrelsen: Distriktets verksamhetsutvecklare Joakim Andrén.
Bilaga 1: Planeringsdokument för introhelgen.
§1. Mötets öppnande
Malva öppnar mötet med en förvånansvärt lätt tomtenissa på kälke med nalle.
§2. Mårunda
§3. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Malva.
Sekreterare: Jonas.
Justerare: Signe P.
§4. Uppdrag från föregående protokoll
De uppdrag som inte har slutförts sedan förra mötet skrivs in under rubriken
Uppdrag längst ner i protokollet.
 5. Gemensam RÅM-resa. Uppdatering av läget.
§
Riksföreningen betalar minst hälften av distriktets kostnad, troligen hela. Hittills är
17 personer anmälda. Information om resan går ut till de som anmält sig till RÅM via
informationsmejlet. Vi bör tydligt kommunicera ut möjligheten att resa med
distriktet, samt att distriktet erbjuder full ersättning för resa till Stockholm.
Styrelsens ledamöter uppdras att meddela sina respektive kontaktklubbar detta.
Malva uppdras att be kansliet lägga upp det som en nyhet på hemsidan, samt att be
sociala medier-gruppen att lägga upp det på Instagram. Sista anmälningsdag
bestäms till 21:a december.

§6. Naturmakt - uppföljning från Tyresta och framåtblick
Distriktets projekt Naturmakt påbörjades helgen 30/11-1/12 med en helgaktivitet på
skogstema i Tyrestaskogen med 12 deltagare och 5 arrangörer. Arrangörsgruppen,
där flera var nya i miljörörelsen, fungerade väl. Flera kände att de utvecklats mycket
och lärt sig saker om att leda, och kände sig dunderpeppade. Även för många
deltagare var det första gången de var med på Fältbiologernas typ av verksamhet.

Deltagarna från ÄG (Äventyrsgruppen) kom in i gruppen på ett bra sätt. Många lärde
sig om biologisk månfald och skogs- och klimataktivism för första gången. Dock bör
vi ge förutsättningar för arrangörerna av nästa aktivitet att bli mer självständiga som
ledare, så att de till större delen kan arrangera aktiviteten själva. För att de ska
utvecklas som arrangörer behöver de få hjälp och redskap att tänka mer på
konsekvenser. Som det ser ut nu är det kanske inte hållbart för Agnes (anställd inom
projektet) att stötta så mycket som hon kände sig tvungen att göra nu. Måste hitta en
balans i hur vi får in nya i denna typ av projekt, utan att de erfarna som lotsar och
vägleder tvingas ta på sig för mycket.
Denna helg blev mer av en friluftshelg, nästa helg borde arrangeras med bekvämare
förutstättningar (uppvärmning m.m.), så att fokus kan ligga på naturerfarenheter
och kunskap om aktivism, biologisk mångfald m.m. Minimera det praktiska arbetet
kring resor etc. Funderingar om hur Agnes ska kunna utveckla ett mentorskap för de
nya ledarna. Kanske behöver det vara någon mer erfaren, utöver Agnes, som är med
och stöttar.
Förhoppning om att få mer fler som inte är helt nya att också delta, personer som har
varit med ett tag men vill få mer avancerade kunskaper. Ta vara på Agnes kunskap.
Känns som att Agnes är helt rätt person för detta projekt, bra på att lösa saker och
har välbehövda kunskaper och kompetenser. Deltagarna var intresserade av att delta
på kommande Naturmakt-aktiviteter.
För att få mer tid till planering av kommande aktiviteter har Agnes och Joakim
påbörjat planeringen för dem och öppnat anmälan till arrangörsgrupperna. Mer tid
än planerat kommer troligen att krävas för att sprida aktiviteterna, bl. a. genom att
delta på andra organisationers träffar och att informera på skolor. Äventyrsgruppen
är öppen för fortsatt samverkan inom projektet. Styrelsens ledamöter vill
huvudsakligen medverka i projektet som deltagare och länk till styrelsen, snarare än
som arrangörer, vilket vore en för stor påfrestning. Aktiviteter inom projektet, och
aktiviteter i distriktet i allmänhet, kan med fördel planeras i samråd med ÄG.

§7. SUG-möte på RÅM
Styrelsen diskuterar planer på att anordna ett möte för distriktets medlemmar under
riksårsmötet för att prata om planering och samverkan mellan klubbar.
Preliminärt schema för RÅM (se länk):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IohMFUMOgLTYSg7l6QD3A0fx_qLw
MrRPnxIUqS5mlNg/edit?usp=sharing
Styrelsen beslutar att planera mötet till fredag 3 januari efter middagen, ungefär 1
timme. Signe P. meddelar RÅM-kommittén om detta och ber dem att skriva in det i
schemat. Planeringen fortsätter i ett annat dokument.

§8. Klubbbesök - hur, när, var, vem, vilka?
Mötet diskuterar främst att besöka Gotland, eftersom den klubben kräver mest
planering att besöka. Förslagsvis kan styrelsen (så många ledamöter som möjligt)
besöka klubbens årsmöte. Signe R. mejlar aktiva i Gotlandsklubben, frågar när de
har årsmöte och föreslår ett besök 28 mars eller 25 april. Distriktsstyrelsen bör också
ha möte i samband med detta.
Signe P. uppdras att fortsätta kontakten med Joana i Södertäljeklubben angående ett
eventuellt besök.
§9. Introhelg - planering av planering
Introhelgen planeras i ett separat dokument, se bilaga 1.
§10. Klubbuppföljning
Styrelsens fokus kommer den närmaste tiden att ligga på Gotlands och Stockholms
fältbiologer.
● Stockholmsklubben
Aktiv, har bland annat anordnat en manifestation mot Black friday.
● Stockholms Norrorts fältbiologer
Vilande.
● Stockholms minifältisar
Aktiv, dock ingen aktivitet i december. Behöver en till minifältisledare för att kunna
fungera på sikt. Malva Korall, Hilda Bergström, Carolina Moretti och eventuellt
andra från den avgående riksstyrelsen är tänkbara kandidater.
● Övergödningsklubben
Inaktiv.
● Södertäljeklubben
Joana, som är mest drivande i att återuppta aktiviteterna i klubben, är ganska
upptagen för tillfället. Eventuellt kommer klubben att bli aktiv till våren.
● Uppsalaklubben
Aktiv. Planerar bland annat en körmanifestation och ett julmys.
● Stockholm-Upplands jordbruksklubb
Inaktiv.

● Järfälla skolklubb
Planerar en filmvisning i vår.
● Gotlandsklubben
Inte aktiv, men distriktsstyrelsen har kontinuerlig kontakt med dem, se §8.
§11. Övriga punkter
●

Diskutera behovet av lokalen i Bagarmossen (med anledning av att nu även
Agnes sitter på Naturskyddsföreningens kansli)?

Lokalen kostar 16 000 kr. om året att hyra. Den används av Stockholmsklubben, och
i viss mån av Joakim. Styrelsen diskuterar om kostnaden är motiverad. Malva
uppdras att fråga Stockholmsklubben hur de ser på saken.
● Anpassning för neuropsykiatriska funktionsvariationer
Styrelsen diskuterar möjligheten att anordna en workshop eller föreläsning för
medlemmar om hur man anpassar aktiviteter efter neuropsykiatriska
funktionsvariationer. Signe R. uppdras att, i mån av tid, fråga vår kontaktperson
Agnes på Studiefrämjandet om de kan hjälpa till med detta. Malva uppdras att, i mån
av tid, lägga upp ett frågeformulär till medlemmar med npf på Facebook och
hemsidan, där man kan dela med sig av erfarenheter och förslag.
https://docs.google.com/document/d/1ZkAqA0mWC9grT-wETw93HT4oak0x5
mk2azL2afx4oVo/edit
● Uppföljning av verksamhetsplanen, rubrikerna Organisering och
Påverkansarbete.
○ Distriktet håller på att hamna under det antal klubbar i Stockholms län
som krävs för att få bidrag. Därför behöver en ny klubb startas upp
under 2020. Skogskloka gruppen är en självstyrande del av
Stockholmsklubben - kan de bli en egen (intresse-)klubb? Styrelsen
undersöker möjligheten att starta nya klubbar i samband med
klubbkalaset.
○ Styrelsen uppdrar Joakim att lägga upp de protokoll från styrelsemöten
som saknas på distriktets sida på faltbiologerna.se.
○ Styrelsen diskuterar möjligheten att anordna miljöpolitiska aktioner
under verksamhetsåret.
§12. Mötets avslutande
Malva avslutar mötet med en förvånansvärt lätt tomtenissa på kälke med nalle.

Uppdrag:
Jonas:
Kontaktar Uppsalaklubben om introhelg, RÅM-resa och SUG-möte.
Letar efter passhållare från riksstyrelsen till introhelgen.
Lägger upp information om introhelgen på hemsidan och Facebook.
Kontaktar ÄG i Stockholm angående introhelgen.
Malva:
Kontaktar Stockholmsklubben om introhelg, lokalen i Bagarmossen, RÅM-resa
och SUG-möte.
Ber Lisa på kansliet lägga upp det som en nyhet på hemsidan.
Ber sociala medier-gruppen att lägga upp det på Instagram.
Planerar maten för introhelgen.
Håller klubbpass på introhelgen.
Lägger, i mån av tid, upp ett frågeformulär till medlemmar med npf på Facebook
och hemsidan.
Olivia:
Kontaktar Stockholmsklubben om introhelg, RÅM-resa och SUG-möte.
Sprider introhelgen på sociala medier.
Signe P:
Kontaktar Södertäljeklubben om RÅM-resa, SUG-möte och introhelg.
Skriver till RÅM-kommittén om SUG-möte.
Hör av sig till Joana om styrelsebesök.
Frågar Robin P. om han vill vara volontär.
Letar passhållare till naturpassen (ute och inne).

Signe R:
Kontaktar Gotlandsklubben om RÅM-resa, SUG-möte och introhelg.
Fortsätter ha kontakt med ÄG i Uppsala och informerar dem om datum för
introhelgen.
Mejlar Gotlandsklubben angående datum för styrelsebesök, klubbårsmöte och
introhelg.
Planerar maten för introhelgen.
Håller ett aktivitetsplaneringspass på introhelgen.
Frågar, i mån av tid, Agnes på Studiefrämjandet om npf-föreläsning/-workshop.

Joakim:

Bilaga 1: Introhelg 2020
Lärdomar från förra gången:
Vi bestämmer 2 samlingstider för deltagare. De som inte kommer på någon av de
tiderna får inte delta. (Det skriver vi åtminstone i förväg.)
Om vi vill ha externa passhållare bör dessa kontaktas senast i början av januari (ragga
folk på RÅM?). T.ex. någon ny från riksstyrelsen (Regan??)!
Anmälningsformuläret bör innehålla möjligheten att ställa upp som disk- och
matlagningsvolontär. Vi bör också fråga fossiler eller andra om de vill hjälpa till (Robin
P??).
Tid för matlagning och disk bör planeras i schemat.
För att underlätta för medlemmar i Gotlandsklubben att komma bör vi fråga dem vilka
dagar (fredag-lördag eller lördag-söndag) som passar bäst för dem.
Snacka med Joakim om han kan hålla en värvning innan Introhelgen, typ i slutet av
januari.
Se till att Naturmakts-deltagare får information om introhelgen.
Saker att upprepa från förra gången:
Värva innan helgen.
Ha helgen över en natt istället för två.
Andra deltagare än styrelsens ledamöter bör hålla i pass.
Helgen bör dokumenteras för spridning på sociala medier.

Vad behöver göras (och av vem)?
● Lära känna-lekar
Alla fixar. Vi kan spåna kring detta på mötet innan.
● Hitta passhållare från riksstyrelsen?Anmälningsformulär

Jonas. Till exempel ett pass om hur det kan vara/är att vara aktivist, hur det
känns att vara med på en demonstration etc. Eventuellt lite om arbetet i
riksstyrelsen.
● Matplanering
Rönne och Malva fixar
● Matlagning och disk
Fixa volontärer
● Skogspass (eller ängs-, jordbruks-, fågel-, insektspass…) inomhus
● Skogspass (eller annat med naturkoppling) utomhus
Får gärna hållas av en fältbiolog som är erfaren men inte sitter i Riks eller
SUG-styrelsen, t.ex. någon från Uppsalaklubben (exempelvis Astrid Eklund,
Alexandra Astafourova eller Ellen Bergenfeldt).
● Föreningens struktur
Distriktsstyrelsen
● Minikurs om att starta och driva klubb
Malva.
● Aktivitetsplaneringspass
Signe R. De idéer som skrivs upp bör antecknas och mejlas ut till deltagarna.
göra post-it lappar.
● Kontakta klubbarna i distriktet och få dem att göra reklam för detta
Alla i styrelsen kontaktar sina klubbar. Vi gör reklam för detta på RÅM.
● Kalendarieevent, facebookevent, anmälningsformulär
Jonas.
Jonas: Hitta passhållare från riksstyrelsen? Anmälningsformulär
Malva: Matplanering, Minikurs om att starta och driva klubb
Olivia: Sprider info på sociala medier. Kontaktar Stockholmsklubben angående
introhelg.
Signe R: Matplanering. Aktivitetsplaneringspass. Kontaktar Gotland ang datum och tid.
Signe P: Frågar Robin P. om han vill vara volontär. Letar passhållare till naturpassen
(ute och inne). Kontaktar Södertäljeklubben angående introhelg.

FÖRSLAG PÅ SCHEMA
FREDAG
16.40 Samling vid jakan. Gemensam handling i matbutik. Därefter buss till Tånglöt.
18.00 Framme i Rocksta. Gemensam matlagning.
19.00 Middag. Vi frågar om förväntningar på kursen, samt berättar kort om Fältbiologerna.
20.00 Lära-känna-lekar
21.00 Pass med riksstyrelseledamot
LÖRDAG
(Signe och Signe ordnar frukost)
07.45 Väckning
08.00 Frukost
08.45 Färdigätet
08.55  Redo för första passet
09.00 Skogspass inomhus
10.00 Skogspass utomhus. Artpromenad? Samt fika!
12.00 Lunch
13.00 Klubbar, nätverk, riks och distrikt. Joakim + styrelsen

13.30 Minikurs i att starta klubb och sitta i styrelse. Malva.
14.00 Aktivitetsplanering. Signe R m.m.
15.00 Fika, göra matsäck, packa.
16.00 Hejdå i Jakobsberg

