Protokoll styrelsemöte:
Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland 18 januari 2020
Närvarande inom styrelsen: Signe Propst, Signe Rönnegård, Olivia Åhlund (från §8,
utom §11) och Jonas Bengtsson.
Närvarande utanför styrelsen: Distriktets verksamhetsutvecklare Joakim Andrén
(under §6 och §11) och Agnes Grönvall, miljömentor inom projektet Naturmakt
(under §6).
§1. Mötets öppnande
Signe R. öppnar mötet med en antifrihandelsskylt.
§2. Mårunda
§3. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Signe Rönnegård.
Sekreterare: Jonas Bengtsson.
Justerare: Signe Propst.
§4. Uppdrag från föregående protokoll
De uppdrag som inte har slutförts sedan förra mötet, och som fortfarande är aktuella,
skrivs in under rubriken Uppdrag längst ner i protokollet.
§5. Fjällvandring
Mollie Lannebo är pepp på att leda en fjällvandring! Mohammed (från
Uppsala-klubben) har också uttryckt intresse. Mohammed tillfrågas om han vill leda
en vandring själv eller vara delarrangör. Styrelsen avsätter, i enlighet med budget, 10
000 kr. för varje fjällvandring, med 6 deltagare i varje grupp. Anmälan bör komma
ut, och stängas, i god tid, senast i början av maj (för att tågbiljetter ska kunna bokas i
tid). Budgeten för en vandring ska räcka till tågbiljetter, mat och förbrukningsvaror
som gas och toalettpapper. Övriga inköp får deltagarna själva bekosta. Signe P. utses
till kontaktperson för ledarna. Bara medlemmar i Fältbiologerna, 15 år eller äldre, får
delta, och medlemmar i distriktet har förtur. I övrigt gäller först till kvarn.
Deltagaravgift är 300 kr., och anmälan är inte giltig innan avgiften är betald, vilket
ska ske inom en vecka efter att man har fått besked om plats. I informationen bör
framgå att en eller två deltagare per grupp kan delta gratis vid behov.

§6. Naturmakt
Agnes (via distans) och Joakim (på plats) berättar.
5 medlemmar är anmälda som arrangörer av vinterhelgen 31 januari-2 februari,
bland andra 2 som deltog på den förra aktiviteten i projektet (skogshelgen). Totalt är
8 deltagare anmälda. Till östersjöhelgen 21-22 mars är 3 anmälda som arrangörer.
Agnes föreslår att en kontaktperson från styrelsen utses till varje arrangörsgrupp.
Signe P., som var kontaktperson för skogshelgen, menar att rollen bör vara att vara
med på ett planeringsmöte och själva aktiviteten, och att svara på frågor från
arrangörerna, men inte att vara medarrangör. Kontaktpersonen ger också
arrangörerna en tydlig koppling till Fältbiologerna och till distriktet. Malva utses till
kontaktperson för vinterhelgen, Olivia för östersjöhelgen, Jonas för våtmarkshelgen,
Signe Rönnegård för ängsmarkshelgen och Signe P. för jordbrukshelgen
(preliminärt).
Agnes uppmanas att informera arrangörerna om introhelgen och klubbkalaset. 3
deltagare på skogshelgen är anmälda till introhelgen. En del av miljömentorns roll
har varit att hjälpa arrangörerna att planera logistiken. Projektet går bra.
Vi diskuterar möjligheterna att fortsätta driva Naturmakt efter att det nuvarande
projektet tar slut, eventuellt i form av en samlande kurs för alla som arrangerat
aktiviteter inom projektet. Finansiering skulle kunna komma från Naturvårdsverkets
LONA-bidrag, eller från Arvsfonden. Joakim uppdras att arbeta med detta.
§7. Klubbbesök - hur, när, var, vem, vilka?
Troligen kommer en eller flera styrelseledamöter att besöka Gotlandsklubben i
samband med dess årsmöte 28-29 mars. Gotlandsklubben har många aktiva
medlemmar, men ingen som känner sig redo att leda klubben. Besöket kan bli ett
tillfälle att förmedla kunskap om hur man driver klubb, till exempel genom en kort
snabbkurs, och knyta kontakter mellan klubben och distriktet. Styrelsen beslutar att
medlemmar i Gotlandsklubben som reser till årsmötet från andra delar av Sverige
ska få reseersättning.
§8. Introhelg - planering av planering
Joakim närvarar kl. 13-15 på söndagen. Introhelgen planeras i ett externt dokument.

§9. Klubbkalas
Planeringen påbörjas i ett externt dokument.
§10. Klubbuppföljning
● Stockholmsklubben
Aktiv.
● Stockholms Norrorts fältbiologer
Vilande.
● Stockholms minifältisar
En aktivitet i månaden, men behöver en eller fler ledare för att kunna vara
aktiv i längden.
● Södertäljeklubben
Finns folk som är intresserade av att driva klubben, men behöver hjälp från
distriktet att komma igång.
● Uppsalaklubben
Mycket aktiv.
● Stockholm-Upplands jordbruksklubb
Inaktiv, men det finns intresse bland medlemmar av att driva klubben.
● Järfälla fältbiologer
Kommer kanske att startas snart, i och med att Skogsklokagruppen blir
självständig från Stockholmsklubben.
● Gotlandsklubben
Aktiv, men behöver hjälp av distriktet för att få igång en stabil styrelse.
§11. Landstingsbidraget
Hur ser det ut med det? Ansökan som skickades in var delvis ofullständig och
behövde kompletteras i efterhand, vilket dock inte påverkar bidraget. Distriktet
riskerar att ha för få aktiva klubbar för att vara ha rätt till bidraget. Introhelgen och
klubbkalaset är bra aktiviteter för att öka aktiviteten i klubbarna.
Skogsklokagruppen, inom Stockholmsklubben, som har aktiviteter i Rockstastugan i
Järfälla, skulle kunna bli Järfälla fältbiologer. För att minska oförutsedda kostnader

för revision och bidragssökning skulle distriktet kunna anlita en extern
revisionsbyrå. Joakim uppdras att undersöka möjligheten.
§12. Planering av kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte är 29 februari, kl. 10-16 på Salixvägen 4, Uppsala.
§13. Kommunikation
Styrelsen överväger att flytta sin kommunikation från Whatsapp till Messenger.
§14. Övriga punkter
- Hjälpa Stockholmsklubben med Järvaveckan?
Stockholmsklubben är intresserad av att medverka på Järvaveckan 10-14 juni. Eventuellt kan
distriktet sköta kontakten mellan klubben och arrangörerna av Järvaveckan.
- Lokaler
Det finns intresse bland medlemmar att rusta upp distriktets lokal i Rockstastugan.

§15. Mötets avslutande
Signe R. avslutar mötet med en oklar antifrihandelsskylt.

Uppdrag:
Joakim
-

Är med på introhelgen, 13-15 på söndagen. (lunch och aktivitetsplanering)

-

Planerar för Naturmakts framtid, och söker ytterligare finansiering.

-

Undersöker möjligheten att anlita en revisionsbyrå.

-

Håller byråkratipass på introhelgen. (med Jonas)

-

Lägger upp info och anmälan om klubbkalaset (kort innan introhelgen när
planerna är spikade).

Jonas:
-

Letar efter passhållare från riksstyrelsen till introhelgen.

-

Hör av sig till Mollie Lannebo om fjällvandring.

-

Är kontaktperson för våtmarkshelgen.

-

Skickar infomejl inför introhelgen. (kom ihåg att be folk ta stora ryggsäckar)

-

Håller byråkratipass på introhelgen. (med Joakim)

-

Peppar minifältisar att gå på introhelgen och klubbkalaset.

Malva:
-

Kontaktar Stockholmsklubben om lokalen i Bagarmossen.

-

Planerar och handlar maten för introhelgen.

-

Håller klubbpass på introhelgen.

-

Lägger, i mån av tid, upp ett frågeformulär till medlemmar med npf på
Facebook och hemsidan.

-

Är kontaktperson för vinterhelgen.

-

Berättar om klimatförhandlingarna på klubbkalaset (kl. 19 14/2).

-

Tar med brädspel till klubbkalaset.

-

Håller pass om aktiviteter på klubbkalaset.

-

Planerar och handlar maten för klubbkalaset.

-

Peppar Norrortsklubben att gå på introhelgen och klubbkalaset.

-

Kollar in rusta-upp-Rocksta-dokumentet och funderar på en eventuell
fixarhelg.

Olivia:
-

Kontaktar Stockholmsklubben om introhelg, RÅM-resa och SUG-möte.

-

Sprider introhelgen på sociala medier.

-

Berättar om klimatförhandlingarna på klubbkalaset (kl. 19 14/2).

-

Sköter spridningen av bilder från introhelgen och klubbkalaset.

-

Peppar Stockholmsklubben att gå på introhelgen och klubbkalaset.

-

Är kontaktperson för Östersjöhelgen

Signe P:
-

Hör av sig till Mohammed om han vill leda/vara med och leda en
fjällvandring.

-

Är kontaktperson för fjällvandringsledarna.

-

Är kontaktperson för jordbrukshelgen.

-

Meddelar Agnes vilka som är kontaktpersoner för de olika
Naturmaktshelgerna.

-

Letar passhållare till introhelgen, t. ex. Hjalmar.

-

Peppar Södertäljeklubben och eventuellt Järfällaklubben att gå på introhelgen
och klubbkalaset.

Signe R:
-

Fortsätter ha kontakt med ÄG i Uppsala och informerar dem om datum för
introhelgen.

-

Planerar och handlar maten för introhelgen.

-

Håller ett aktivitetsplaneringspass på introhelgen.

-

Frågar, i mån av tid, Agnes på Studiefrämjandet om
npf-föreläsning/-workshop.

-

Hör av sig till Mohammed om han vill leda/vara med och leda en
fjällvandring.

-

Hör med Gotlandsklubben om besök.

-

Är kontaktperson för ängsmarkshelgen.

-

Planerar och handlar maten för klubbkalaset.

-

Peppar Uppsala- och Gotlandsklubben att gå på introhelgen och klubbkalaset.

