Dagordning till SUG-STYM 29 februari 2020:
Närvarande inom styrelsen: Malva Korall, Signe Propst, Signe Rönnegård, Jonas
Bengtsson
Närvarande utanför styrelsen: Joakim Andrén (VU) mellan kl 11-14
§1. Mötets öppnande
Malva öppnar mötet med en Sniff-mugg.
§2. Mårunda
Signe P: Bra, men har haft för mycket att göra. Blir förhoppningsvis mindre
framöver. Vill undersöka hur arbetsbördan i styrelsen kan minska.
Signe R: Liknande mående som Signe P., men har också känt sig lite mindre stressad
på sistone.
Jonas: Mår rätt bra. Stressad över ett ondsint PM.
Malva: Mår rätt bra, mindre stressad nu jämfört med tidigare.
Joakim: Rätt hög stressnivå, beror dock inte på arbetet inom Fältbiologerna. Ligger
lite efter i arbetet, exempelvis inom Naturmakt, men upplever att det komma ordna
sig. Naturmakt tar mer tid än beräknat.
§3. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Malva.
Sekreterare: Signe R.
Justerare: Signe P.
§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.
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 redovisningsbyrå.

-

Håller byråkratipass på klubbkalas. (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.

-

Håller byråkratipass på introhelgen. (med Joakim)

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.

§5. Utvärdering av introhelg
Hur gick det? Vad fungerade bra? Vad gick mindre bra? Hur många kom? etc.
Upprätta ett utvärderingsdokument.
Se dokument:
https://docs.google.com/document/d/1YchWLiMqbzYsG_sF9nLQLZhgH1we98e9c
E1-0hpXqTg/edit
§6. Planering av klubbkalas
Hittills är det 4 anmälda. Fler deltagare behövs, hur sprider vi eventet?
Fråga någon från klubbstyrelser inom distriktet och se om de vill medverka på
klubbkalaset i egenskap av klubbstyrelseexperter. Pass på lördag eftermiddag. Se
planeringsdokument för klubbkalaset. Styrelsen undersöker också om någon från
redaktionen vill hålla ett pass på klubbkalaset.

https://docs.google.com/document/d/1JouIoGRmbKKdbQ2edGk_sm3Rt0obTg9m
FXQJd89YaXg/edit
Styrelsen har ett klubbkalasmöte 6 mars i Uppsala.
§7. Fjällvandring
-

Mollie Lannebo är på tåget, hon kommer att leda en fjällvandring med sex
deltagare (inklusive henne själv), på lite mer avancerad nivå i Vindelfjällen
eller Vålådalen. Någon gång mellan 25/7-15/8.
Vi har skrivit till Mohamed från Uppsala (som är utbildad naturvägledare från
Biotopia, Uppsalas Naturum) och frågat vad han tycker. Han vill arrangera en
fjällvandring, men vill ha med åtminstone en till erfaren fjällvandrare på
vandringen. Eventuellt sker vandringen nära Östersund.

-

Viktigt att få ut en intresseanmälan tidigt. När släpps SJ-biljetterna till
sommaren (anmälan ska ha stängt innan dess och deltagarna som fått plats
fått bekräftelse på detta)? Borde få ut anmälan senast i början av mars.
Joakim ordnar formulär samt event till fjällvandringar. SP ber arrangörerna
sprida fjällvandringarna till sina kretsar, för att lättare få ihop tillräckligt med
deltagare.

§8. Naturmakt.
Hur gick vinterhelgen? Vad var bra? Vad hade kunnat förbättras?
Hur går det med planeringen av de kommande helgerna?
Hur går det med att söka pengar till framtida finansiering?
Styrelsen konstaterar att Naturmakt har höjt arbetsbördan på styrelsen. Projektet
har samtidigt varit mycket framgångsrikt. Bra för att få in nya i föreningen, engagera
folk i miljörörelsen. Kan bli svårt om ingen i gamla styrelsen sitter kvar, kombinerat
med att distriktet får en ny verksamhetsutvecklare. Att göra projektet mer storskaligt
skulle troligtvis öka arbetsbördan på distriktsstyrelsen, vilket inte känns rimligt.
Vore kul att ha en föreläsning med Agnes om erfarenheter från Naturmakt.
Verksamhetsutvecklare Joakim uppdaterar om hur det går med Naturmakt.

● Östersjöhelgen: Just nu pågår planering av Östersjöhelgen. Vissa svårigheter
med att koordinera arrangörsgruppen, som däremot är något mer erfarna än
tidigare grupper. Joakim är positiv! Femton personer är anmälda till
Östersjöhelgen! Pepp!
● Vinterhelgen: På många sätt lyckat. Många deltagare nöjda.

Arrangörsgruppen upplevde att de lärde sig mycket. Dock kändes det som att
arrangörsgruppen för skogshelgen fick med sig mer, eftersom det var en
mindre arrangörsgrupp då. Många nya fältbiologer deltog på Vinterhelgen, kul
att få in deltagare från grupper som vi har svårt att nå. Bra med Leo Rudbergs
pass om klimataktivism. Bra diskussionspass. Göttigt mys runt lägereld.
Mindre bra med att vissa äldre personer tog upp mycket plats i diskussioner,
på bekostnad av yngre - kommer jobba mer med åldersmaktsordning i
framtiden. Det gynnar aldrig aktiviteter att överåriga dyker upp, enligt
Joakims erfarenhet. Styrelsen instämmer.

● Finansiering: Svårt att hitta finansiering där vi kan bedriva projektet i samma
skala. Vissa finansiärer vill att vi ska skala upp (Nordiskt kulturutbyte,

Arvsfonden), hur ställer styrelsen sig till detta? Sprida det till nationell eller
nordisk nivå? Kungahuset skulle eventuellt kunna bidra med pengar, men
inte helt säkert.
● Idé: Ha en naturmaktshelg som är en kurshelg/mentorskapsutbildning. Lär ut
alla Agnes erfarenheter från Naturmakt. Förslagsvis i slutet av sommaren eller
början av hösten. Finansiering skulle kunna ske genom aktivitetsbidrag från
riksnivå. Eventuellt samarbete med Jordens vänner. Helgen ska dock ske
inom distriktets gränser om det ska finansieras med SUG-pengar.
§9. Klubbbesök Gotland
-

Hur har planeringen gått?

-

Funkar lördag 28 mars för dem?

-

Praktikaliteter (vilka från styrelsen åker dit, hur ska vi bo etc)

-

Krockar med Uppsalas KÅM, hur förhåller vi oss till det?

Årsmötet sker lördagen 28 mars. Malva och någon mer ur styrelsen åker dit. De vill
gärna ha ett pass om aktivitetsplanering, samt att någon från distriktet är
ordförande. Ta med information om aktiviteter på riks- och distriktsnivå, typ
fjällvandringar!

§10. Revision 1) anlita redovisningsbyrå? (frågan får skjutas upp,
Redovisningsbyrån verkar intresserad men har inte kunnat svara
på detta än)
Jobbigt för Joakim med all bokföring, skulle frigöra tid och stress från honom om
någon som är utbildad inom detta kunde ta över en del av dessa uppgifter. Mikaela
gissar att kostnaden för att anlita en revisionsbyrå skulle hamna på ca 10 000 kr/år.
Vi skjuter upp beslut tills dess att vi har en offert, men de närvarande
styrelseledamöterna tycker att det låter som en utmärkt idé att anlita
redovisningsbyrå.
2) Byte av revisor
Vår revisor Marcus Jonasén ska sluta jobba med föreningar, och riksföreningen har
bytt till Josefine Fors. Joakim och Marcus föreslår att vi gör detsamma. Detta görs i
så fall på DÅM. Om vi byter, kan vi inte ha DÅM senare än 3e oktober (som just nu är
det preliminära förslaget), så att Josefine efter DÅM har tid att behandla vår ansökan
till SLL som ska in 17e oktober.
Joakim tror att ett byte av revisor kommer leda till mindre strul gällande revisionen.
Bra med revisor som är expert på ideella föreningar. Fördel att ha samma revisor på
riks- och distriktsnivå. Förslag: välj Josefine Fors på DÅM som revisor (kräver dock
att vi har årsmötet senast 3 oktober), alternativt ha ett extrainsatt årsmöte.
De närvarande styrelseledamöterna stödjer förslaget om Josefine Fors som ny
revisor.
§11. Lokal - har kvar Bagis-kansliet?
Det verkar som att Agnes och Joakim permanent kan få sitta på
Naturskyddsföreningens kansli utan att vi i distriktet behöver betala något för det.
I dagsläget kostar Rocksta 29 000 kr/år och kansliet i Bagarmossen 15 000 kr.
Styrelsen uppdrar Joakim att höra med Stockholmsklubben i vilken utsträckning de
nyttjar Bagis-kansliet.

Joakim använder kansliet undantagsvis. Det finns en del material där i nuläget, varav
en del kan flyttas till Naturskyddsföreningens kansli, annat kommer behöva slängas.
Uppsägningstiden är gissningsvis 3 månader.
Lokalen är inte jättenödvändig för oss i SUG-styrelsen. Samtidigt kan lokalen vara
bra för folk i Stockholmsklubben, kan annars bli en tröskel för att arrangera
aktiviteter. Se över ett byte efter vettig lokal till Stockholmsklubben. Det är ok om det
blir ett glapp i och med detta byte. Styrelsen inväntar svar från Stockholmsklubben
för att höra deras åsikt gällande lokal.
§12. Ny fältbiologklubb: Rocksta Fältbiologer
Hur kan vi stötta dem på bästa sätt? Vad har de för behov och önskemål? Vem i
styrelsen ska bli deras kontaktperson? Bestämma ansvarsfördelning gällande
Rockstastugan?
Klubben har haft uppstartsmöte på egen hand. Kommer fortsätta med liknande
aktiviteter som tidigare. Målsättning att få folk ur klubben att komma på
klubbkalaset. Malva Korall utses till kontaktperson för klubben.
Klubben skulle kunna delta i kommande Rockstafixarhelg.
§13. Samarbete med Äventyrsgruppen
Hur gick mötet med Äventyrsgruppen? Hur kan ett framtida samarbete se ut?
Förslag har kommit från Lisa om att arrangera en resa till ön Kläppen i Roslagens
skärgård tillsammans. 17-19 april.
Äventyrsgruppen kommer genomföra resan 17-19 april. Boende är ordnat (gratis).
Resa med taxibåt dit. Styrelsen peppar för denna aktivitet på Klubbkalaset. Jonas
peppar för detta i Uppsalaklubben samt distriktets kanaler.
Jonas frågar Lisa om språkanpassning gällande Kläppen-resan samt om det vore
möjligt för Lisa att hålla i allmänt pass om språkanpassning för distriktsstyrelsen.
§14. Mejlkontot

-

Styrelsen har de senaste två månaderna haft begränsad åtkomst till
mejlkontot sug.styrelse@faltbiologerna.se. Detta ska nu vara löst (nytt

lösenord är XX), men en del bidragsförfrågningar från Uppsala har försenats.
-

Något annat som pga detta fallit mellan stolarna? Nix, ingenting viktigt.

En person från styrelsen är ansvarig för att kolla styrelsemejlen varje period mellan
styrelsemötena. Mejlen bör kollas några gånger i veckan. Signe R har koll på mejlen
fram tills nästa styrelsemöte.
§15. Psykisk hälsa
-

Flera i styrelsen upplever mycket stress just nu i samband med det ideella
arbetet. Förslag på hur situationen kan förbättras (exempelvis genom att
nedprioritera vissa saker?). Mål: att alla ska tycka att det är roligt och inte
belastande.

-

Arbetsfördelning styrelsen - verksamhetsutvecklare.

§16. Nyanställning?
Distriktets verksamhetsutvecklare Joakim kommer eventuellt bli
verksamhetsutvecklare på riksnivå. Tjänsten på riksnivå kommer troligtvis tillsättas
under våren.
Nyanställningsprocess: Bra om vi har en färdig annons, ifall vi snabbt behöver

tillsätta tjänsten. Processen beräknas ta uppemot två månader, och kan i övrigt se ut
ungefär som vid rekryteringen av miljömentor till Naturmaktsprojektet. Ifall Joakim
skulle sluta på distriktet behövs en övergångsperiod.
Detta vill vi se hos vår verksamhetsutvecklare:
SP: Egenskaper: Bra om hen bor i Stockholm. Viktigt med någon som vill hänga med
unga. Förståelse för arbetsmiljön inom föreningslivet, t ex att vissa arbetsuppgifter
kan behöva vara mer flexibla.
Förslag på personer: Hilda Bergström, Katarina Rantapaju Hellström och Catarin
Antikainen
SR: Joakim har varit väldigt bra för det känns som att han har varit en väldigt social
person som kunnat vara med på introhelger och hålla pass. Lätt att samarbeta med

och känns som en peppad och lyhörd person. Att han har föreningsvana och koll på
andra föreningar, inte bara fältbiologerna, det ger en bredd.
Jonas: instämmer
Malva: Bra att Joakim har varit väldigt engagerad i miljörörelsen, har koll och har
kontakter. Önsvärt att hen är så nära medlemsålder som möjligt, eftersom vi är en
ungdomsförening. Skönt om även de vi anställer är nära medlemmarna rent
åldersmässigt. Bra med en verksamhetsutvecklare som låter styrelsen bestämma.
§17. Klubbuppföljning
● Stockholmsklubben
Stockholmsklubben har inte haft särskilt mycket aktiviteter på senaste tiden. Jonas
har skrivit till dem och frågat om de inte borde ha ett planeringsmöte snart, men ej
fått svar. Vi pratar med Vilho på klubbkalaset.

● Stockholms Norrorts fältbiologer
Bidar sin tid.

● Stockholms minifältisar
Rullar på. Behöver dock nya ledare för att kunna fortsätta till hösten.
● Södertäljeklubben
Signe P har kontakt med Södertäljeklubben. Klubben har försökt engagera fler
medlemmar men har haft en trög start.
● Uppsalaklubben
Har löpande aktiviteter, har ett KÅM inplanerat. Ungefär hälften av styrelsen
förväntas kandidera om. Har haft en del oenigheter gällande åldersgränser
inom styrelsen, men detta kommer förhoppningsvis att lösas efter KÅM.
● Stockholm-Upplands jordbruksklubb
Kommer troligtvis inte fortsätta vara aktiv, såvida inte det dyker upp
fältbiologer som vill dra i detta. Kommer att ha ett årsmöte, men osäkert om
nuvarnade ordförande (Signe P) orkar dra i den mer under året.
● Rocksta fältbiologer
Nystartade och aktiva. En styrelseledamot kommer på klubbkalaset.

● Gotlandsklubben
Har haft problem med fastlandsboende styrelse men har ett årsmöte planerat
och planer på att kicka igång styrelsen och aktiviteter efter KÅM.

§18. Planering av kommande styrelsemöten
-

Kan vi flytta på STYM 28/3 till 4/4? Svar ja! Vi kommer att vara hos Malva i
Ulriksdal, lördag 4 april kl 10-16.

-

Kan vi flytta på STYM som just nu är satt till 9/5 (pga krock med en stor
fältbiolog-aktivitet och två ledamöters skolgång)? Förslagsvis till lördag 30/5
hos Signe Rönnegård kl 10-16.

§19. Övriga punkter
● Möjlighet att skaffa bankkort till distriktet?
○ Joakim fixar.
● Inrätta system för utlåning av friluftsmateriel (från Schysst) m.m.? Joakim
har försökt få kontakt med Schysst angående utrustning. Fortsätter med detta
projekt.
● Försöka nå ut till Schyssts medlemmar nu när projektet tar slut? Joakim har
dialog med Schysst om detta, men har ännu inte fått några tydliga besked.
● Vill vi ha åldersgränser på distriktets aktiviteter? Bra för arrangörer av t ex
Naturmakt att ha ett tydligt beslut att förhålla sig till.
○ Närvarande styrelseledamöter är ense om att åldersgränsen för
medlemmar även ska gälla på distriktets alla aktiviteter. Det vill säga:
en får delta på aktiviteter till och med det år en fyller 25.
§20. Mötets avslutande
Mötet avslutas med Sniff-muggen.

Uppdrag:
Jonas:
-

Håller i byråkratipass på klubbkalaset med Joakim.

-

Skriver i Uppsala-grupper samt distriktets grupper om resan till Kläppen.

-

Är kontaktperson för våtmarkshelgen.

-

Ber Joakim ta reda på vilken sorts hdmi-sladd som behövs och informerar om
vårt beslut angående Naturmakt.

-

Letar passhållare från redaktionen eller riksstyrelsen till klubbkalaset.
(halvtimmespass efter middag på lördag)

-

Ha kontakt med Lisa angående äventyrsgrupp, Kläppen-resan och
språkanpassning

Malva:
-

Kontaktar Stockholmsklubben om lokalen i Bagarmossen.

-

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

-

Tar med brädspel till klubbkalaset.

-

Håller pass om aktiviteter på klubbkalaset.

-

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

-

Fixa samla dokument och skriv ut distriktets aktiviteter inför Gotlandsresan.

-

Kolla boende till Gotland

-

Kolla om de har en dagordning, annars ge förslag till dagordning.

-

Hör av sig till Ella Svedebring Friis-Hansen angående att sitta i Gotlands
klubbstyrelse.

Olivia:
-

Sprider klubbkalaset 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 klubbkalaset.

-

Är kontaktperson för Östersjöhelgen

Signe P:
-

Är kontaktperson för fjällvandringsledarna.

-

Är kontaktperson för jordbrukshelgen.

-

Ber arrangörerna av fjällvandringarna att sprida aktiviteten till deras kretsar.

Signe R:
-

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

-

Är kontaktperson för ängsmarkshelgen.

-

Handlar maten för klubbkalaset.

-

Har koll på styrelsemejlen tills nästa styrelsemöte.

-

Skriver ut några exemplar av scheman och regler inför Klubbkalaset

Joakim
-

Undersöker möjligheten att anlita redovisningsbyrå.

-

Förmedlar till Mikaela vilken tid som eventuellt kommer behövas för
övergångsperiod mellan tjänst på distrikts och riksnivå (två månader).

-

Håller byråkratipass på klubbkalaset

-

Hör med Stockholmsklubben om de vill ha kvar kansliet i Bagarmossen

-

Ordnar formulär samt event till fjällvandringar (ute i början av mars). Info här

-

Fortsätter ha kontakt med Schysst ang material och utrustning.
Ordnar bankkort.

