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Viktiga papper!
Årsmöteshandlingar för Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland’s årsmöte
3 oktober 2020.
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Praktisk information
Hur du tar dig till mötet
Mötet äger rum vid vid Översjön i närheten av Jakobsberg, i en stuga vi fått hyra av Hässelby
scoutkår. Stugan ligger fint till i Järvafältets naturreservat, och vi tror att det kommer bli
fantastiskt.
För att komma dit, åker du till Jakobsberg station, till exempel med pendeltåget. Vi samlas
klockan 16.50 vid bussterminalen och åker tillsammans med bussen klockan 17.09. Om du
inte hinner med den gemensamma avfärden och behöver ta dig till stugan själv, så tar du
från Jakobsbergs station buss 560 (riktning mot Upplands Väsby) eller buss 542 (riktning mot
Kallhäll) till hållplats Berghem. Därifrån är det cirka 25 minuters promenad till hajkstugan.
Har du svårt att hitta kan du ringa/smsa Jonas på 072-7116767 eller Moa på 079-3313577.

Karta över promenaden från hållplats Berghem till Översjöns hajkstuga
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Schema
Fredag

16.50 Samling vid Jakobsbergs bussterminal.
18:00 Middag

19:00 Lära-känna-häng
20:00 Kvällsaktivitet
Lördag
8:00 Frukost
9:00 Inleda årsmötet
11:00 Mötestorg inkl. fika
11:45 Årsmöte
12:30 Lunch

13:30 Uteaktiviteter
15:00 Årsmöte
19:00 Middag
21:00 DÅM-showen!
Söndag
8:00 Frukost
9:00 Spåna och peppa inför höstens aktiviteter
10:00 Städ- och skräpplockartävling med vinst
12:00 Hemresa

Packlista
Viktigt att ha med sig (om du saknar exempelvis sovsäck eller liggunderlag, kontakta oss så
försöker vi ordna det):
●
●
●
●
●

Sovsäck & liggunderlag (det finns inte sängar till alla i lokalen)
Tandborste
Inne- och utekläder
Anteckningsblock och penna
Biljetter eller kvitton till reseersättning (om du vill ha det)

Kul att ha med sig:
● Kamera
● DÅM-showrekvisita (instrument, roliga kläder etc)
● Tomma matlådor (ifall du vill ta med eventuell överbliven mat hem)
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Mötesinformation
Dagordning för årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, mötesjusterare och rösträknare
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Godkännande av mötesordning
7. Redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisorsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Behandling av propositioner
11. Behandling av motioner
12. Val av ordförande
13. Val av styrelsens övriga poster
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Förklaring av viktiga ord
Verksamhetsberättelse - En berättelse om vad distriktet gjort under förra verksamhetsåret
(september 2019 till augusti 2020)
Bokslut - En ekonomisk berättelse om vad distriktet lagt pengar på och fått pengar från
förra verksamhetsåret.
Verksamhetsplan - Styrelsens förslag på vad distriktet ska göra nästa verksamhetsår.
Budget - Styrelsens förslag på vad distriktet ska lägga pengar på nästa verksamhetsår.
Revisionsberättelse - Distriktet har tre revisorer som granskar styrelsen under året och ser
till att de följer stadgar och beslut som tagits på distriktsårsmötet. Vid varje årsmöte skriver
de en revisionsberättelse där de kommenterar styrelsens arbete. De rekommenderar också
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årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte. Detta kommer att förklaras mer under
årsmötet.
Stadgar - De regler som styr hur distriktet ska fungera.

Förslag till mötesordning
Det är viktigt att alla som kommer på årsmötet är överens om hur diskussionerna ska föras
och hur besluten ska fattas. Detta är ett förslag till mötesordning, alltså ett förslag på hur
mötet går till och vilka regler som ska gälla. Vi kommer att gå igenom allt som kan verka
krångligt på mötet och det är enklare än det kan verka. Dock är det bra att ha läst igenom
detta innan för att ha ett hum om vad det handlar om.
Beslut
Beslut fattas genom acklamation så länge ingen begär votering. Alla som är med på mötet
får delta i beslutet. Acklamationsbeslut fattas genom att mötesordföranden lägger fram
förslagen till beslut. Man ropar då ”ja” till det beslut man är för. Man ropar aldrig nej. Om
man är mot förslaget säger man ”ja” då mötesordföranden uttalar orden ”någon däremot?”.
Mötesordföranden talar sedan om ifall hen tolkar årsmötet så att förslaget bifalls
(majoriteten för) eller avslås (majoriteten mot). Tycker man att ordföranden tolkar
årsmötets vilja fel kan man begära votering. Då räcker man upp handen för det beslut man
stödjer.
Talarordning
Talarordningen är en lista över alla som vill säga något om den fråga man pratar om på
årsmötet. När man vill säga något räcker man upp handen och håller den uppe tills man är
viss om att mötesordföranden eller sekreteraren sett en. Då skriver hen upp en på en
talarlista så att folk får tala i tur och ordning.
Övriga frågor
Övriga frågor ska lämnas in till mötesordföranden eller mötessekreteraren före en viss tid
som bestäms när årsmötet startar. Årsmötet kan inte fatta bindande beslut i ärenden som
tas upp under punkten övriga frågor. Detta är ett kuppskydd, då ingen skall utan förvarning
kunna driva igenom ett beslut i en viktig fråga.

Handtecken
Nedan förklaras de olika tecken som gäller på mötet för att visa vad man vill.
”Hattifnattande” Ett mycket användbart tecken som är en tyst applåd. Man viftar med
båda händerna för att visa uppskattning över något som sägs eller sker. Bra för den som
pratar som slipper känna sig ensam om sin åsikt och bra för mötesordföranden som lättare
kan märka vad mötet vill och när det är dags att gå till beslut i en fråga.
Ordningsfråga En ordningsfråga är en fråga som berör mötesordningen. Ex ”kan vi öppna
fönstret” eller ”jag förstår inte vad vi beslutar om”. Ordningsfrågor bryter talarordningen,
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man kan alltså ställa den när som helst men givetvis helst utan att avbryta någon. För att
ställa en ordningsfråga formar man armarna i ett O över huvudet.
Sakupplysning Om en talare använder direkta sakfel i sin argumentation eller om det har
ställts en fråga som ingen vet svaret på och du kan tillföra debatten en upplysning om detta
kan du begära sakupplysning. Och om någon använder ett konstigt ord eller om du tycker
att viktig information saknas för att man ska förstå debatten kan du begära sakfråga.
Sakupplysning och sakfråga har samma tecken: sträck upp en knuten hand med lill- och
långfinger uträtade, ungefär som på metal- konsert.
Halshuggning Om man satt upp sig på talarlistan men inser att någon annan har hunnit säga
det man själv skulle säga innan det blir ens egen tur kan man stryka sig från listan genom att
”hugga halsen av sig” dvs. dra handen över halsen. Bra för att inte göra debatter onödigt
långa.
Replik Om man är direkt angripen i debatten har man rätt att ta replik. Repliker bryter
talarordningen och måste vara mycket korta. Man begär replik genom att forma ett R på
teckenspråk (vi visar på årsmötet).
Streck i debatten Om någon på mötet tycker att en debatt börjar gå på tomgång kan han
eller hon begära streck i debatten. Det gör man genom att dra ett streck snett över
bröstkorgen. Mötesordföranden frågar sedan mötet om mötet vill sätta streck i debatten.
Vill man det får alla som vill chans att skriva upp sig på talarlistan med en gång, men då den
talarlistan tar slut får ingen yttra sig mer utan då går man till beslut. Man får begära replik
även om det är streck i debatten.
Ute  Om mötesordföranden tycker att debatten går för långsamt eller har blivit för utdragen
kan hen säga ”ute” vilket innebär att årsmötet fortsätter debattera frågan utomhus.

DÅM-showen
Varje distriktsårsmöte innehåller en spektakulär DÅM-show. Det är en öppen scen som äger
rum lördag kväll och då är alla välkomna att bidra med precis vad som helst som är roligt,
spännande, läskigt, intressant eller bara konstigt. Ju fler bidrag desto roligare - tveka inte att
visa upp något! Antingen så börjar du planera redan nu eller gör något spontant där och då.
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Möteshandlingar
Verksamhetsberättelse för Fältbiologerna
Stockholm-Uppland-Gotland
1 september 2019 - 31 augusti 2020

I verksamhetsberättelsen talar styrelsen om vad distriktet har gjort under året, vad vi tycker har gått
bra och vad vi tycker har gått mindre bra. 2020 har förstås varit lika klurigt hittills för Fältbiologerna
att hålla igång vanlig verksamhet som för alla andra, men vi är väldigt nöjda med allt vi har
åstadkommit trots pandemin! Verksamhetsberättelsen är uppdelad i samma rubriker som
verksamhetsplanen, med en extra rubrik i slutet om hur vi har förhållit oss till covid-19.
Styrelsen har under året bestått av:
Signe Propst Ordförande och firmatecknare.
Signe Rönnegård Kassör och firmatecknare.
Malva Korall Lokalansvarig.
Jonas Bengtsson Sekreterare.
Olivia Åhlund Vice ordförande och kommunikationsansvarig. (Avgick i april 2020.)

Från vänster: Signe P., Malva, Signe R., Jonas och Olivia.
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Distriktet har under året haft 3 revisorer:
Robin Holmberg Lekmannarevisor.
Tove Ortman Lekmannarevisor.
Marcus Jonasén Godkänd revisor.

Naturaktiviteter
De flesta naturaktiviteterna i distriktet, som fågelskådning och svampplockning, arrangeras av
klubbarna, och står därför inte med i distriktets verksamhetsplan. De naturaktiviteter som distriktet
har anordnat är framför allt en fjällvandring för nybörjare med 6 deltagare inklusive ledare, i Abisko,
och en fjällvandring för erfarna med 4 deltagare, inklusive ledare, kring Vålådalen.
Distriktet har också drivit projektet Naturmakt, där nya och gamla medlemmar fått lära sig om miljö,
natur och ledarskap. Upplägget har varit att en arrangörsgrupp på tre eller fler personer anordnar en
helg för nya och gamla medlemmar med aktiviteter som fokuserar på ett visst tema, exempelvis skog
eller våtmarker. De medlemmar som är med i arrangörsgruppen har lärt sig om ledarskap och hur
man anordnar aktiviteter, och de som deltagit på helgerna har lärt sig om natur och miljö.
Arrangörsgrupperna har haft hjälp av en miljömentor, som är anställd av distriktet. Under större
delen av projektet har Agnes Grönwall, som sedan augusti i år är kanslichef för riksföreningens kansli,
varit miljömentor, men hon har nu efterträtts av Cecilia Rydberg. Projektet finansieras till större
delen av Postkodstiftelsen. Under verksamhetsåret har skogshelgen, vinterhelgen, våtmarkshelgen,
ängsmarkshelgen och sjödagen anordnats inom projektet. Angående hur covid-19-pandemin har
påverkat projektet, se mer under rubriken Corona.

Organisering
Distriktets huvuduppgift är att stödja klubbarna i distriktet. Klubbarna ska stå i centrum för distriktets
aktiviteter och målet är att förlägga så mycket verksamhet som möjligt till klubbarna. Styrelsen och
distriktets anställda verksamhetsutvecklare ska arbeta för att stödja och hjälpa klubbarna.
Målet för detta verksamhetsår var att det skulle finnas minst sex klubbar i distriktet, varav minst fem
i Stockholms län. (Målet om Stockholms län beror på villkoren för att få bidrag från landstinget.)
Under verksamhetsåret har sju klubbar i distriktet varit aktiva: Stockholms fältbiologer, Stockholms
minifältisar, Rocksta Fältbiologer, Fågelklubben, Skaparklubben, Uppsala Fältbiologer och Gotlands
Fältbiologer. Tre av dessa, Rocksta Fältbiologer, Fågelklubben och Skaparklubben, startades under
verksamhetsåret.
Distriktsstyrelsen hade under året som mål att hålla bättre kontakt med distriktets klubbar genom att
nominera varje ledamot som kontaktperson till varsin klubb. Kontakten mellan klubb och distrikt har
varierat från klubb till klubb, men styrelseledamöter och/eller VU har varit med på ett flertal av de
olika klubbarnas aktiviteter/möten, förutom de klubbar som startats under sommaren eller hösten
2020.
Distriktet har medverkat på Stockholms fältbiologers, Uppsala Fältbiologers och Gotlands
fältbiologers årsmöten och hjälpt till med att anordna aktiviteter. Stockholms minifältisar drivs för
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närvarande av två ledamöter ur den avgående styrelsen, Malva och Jonas, som därför också
anordnade årsmötet.
Distriktet anordnade en introhelg för nya medlemmar i Rockstastugan med drygt 10 deltagare, där
nya medlemmar välkomnades in i föreningen och fick lära sig om vad Fältbiologerna är och gör.
Distriktet anordnade också ett “klubbkalas”, där klubbstyrelseledamöter och medlemmar med
intresse av att engagera sig på klubbnivå fick lära sig om att anordna aktiviteter, om organisering och
föreningsbyråkrati. Ledamöter från alla klubbstyrelser i distriktet, utom Gotland och Uppsala, deltog.
Dock deltog medlemmar från Uppsalaklubben.
Några klubbar har använt sig av budgeten för klubbstöd från distriktet, men större delen av pengarna
distriktet budgeterade för det har inte gått åt. Distriktet behöver göra det tydligt för klubbarna att de
kan få pengar från distriktet för att genomföra aktiviteter. Klubbstödet har bland annat möjliggjort
rikligt med fika till diverse möten.
Distriktet har också uppmuntrat medlemmar att söka reseersättning från distriktet för att delta på
andra klubbars aktiviteter.

Påverkansarbete
Distriktet har inte genomfört några miljöpolitiska aktiviteter, eller drivit någon miljöpolitisk kampanj,
under året. Däremot har deltagare i projektet Naturmakt fått lära sig om miljöpolitik, aktivism och
ledarskap under aktiviteterna.

Inkludering
Ett av målen under året var att fördjupa samarbetet med Äventyrsgruppen, som anordnar
naturaktiviteter för nyanlända unga. Medlemmar från Äventyrsgruppen bjöds in aktivt till
introhelgen, men vi i styrelsen tycker att vi inte lade tillräckligt fokus på att anpassa helgen så att
deltagare från Äventyrsgruppen och andra deltagare fick förutsättningar att lära känna varandra,
eller på att göra helgens olika pass möjliga att delta i med begränsade kunskaper i svenska. I vanliga
fall anordnar distriktet också samåkning till lägret Fältstation Öland på Kristi himmelfärdshelgen
tillsammans med Äventyrsgruppen, men detta år satte pandemin stopp för Fältstation Öland.
Distriktet har inte aktivt arbetat med att göra information om aktiviteter tillgänglig på lätt svenska.
Distriktet har arbetat för att göra aktiviteter tillgängliga för deltagare med olika funktionsvariationer,
och när styrelsen valde DÅM-lokal hade vi i åtanke att medlemmar med rörelsehinder ska kunna
delta.
Vid aktiviteter där distriktet står för maten har vi frågat deltagarna om särskilda behov, som
ätstörningar och allergier, och anpassat maten efter dessa.

Kommunikation
Kommunikation med medlemmar och andra som är intresserade av distriktets verksamhet sker
framförallt genom facebook, hemsidans kalendarium samt personliga möten i samband med
informationsbord vid evenemang och i skolor. Distriktets verksamhetsutvecklare har också skickat ut ett
månatligt nyhetsbrev via mejl till medlemmar.
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Distriktet har en facebookgrupp (“Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland”) med 485 medlemmar.
Distriktet har också en facebooksida med samma namn som i dagsläget har 817 gilla-markeringar. Målet
var att gruppen i år skulle ha 500 medlemmar, och sidan 850 gilla-markeringar. Båda talen ökade jämfört
med förra året, men blev alltså något lägre än målen. Siffrorna är från september 2020.
Både gruppen och sidan används i huvudsak för att informera medlemmar om kommande aktiviteter och
händelser i distriktet. Gruppen används även för diskussioner medlemmar emellan, t ex om nya
aktivitetsidéer. Kommande aktiviteter i distriktet läggs upp i kalendariet på riksorganisationens hemsida
samt i regel som facebookevent. Vid behov har distriktets verksamhetsutvecklare även hjälpt klubbarna
att lägga upp sina aktiviteter i kalendariet och på facebook.
Distriktet har värvat, och hållit föreläsningar på tre skolor, innan pandemin.

Finansiering
Distriktets huvudsakliga finansiering har varit Kulturförvaltningens stöd för ungdomsorganisationer i
Stockholms läns landsting, och Fältbiologernas riksorganisation. Distriktet fick även 200 000 från
Postkodsstiftelsen för projektet Naturmakt, se rubriken Naturaktiviteter.
Distriktets medlemsantal har ökat med över 10%, och hade vid senaste kalenderårsskiftet 1112
medlemmar, vilket innebär att vi kommer att få cirka 33 000 kronor mer i landstingsbidrag 2021 än
2020.
Under 2017-2019 gick distriktet plus med över 100 000 kr, pga minskade kostnader för anställda,
lokaler, och satsningar på billigare sorters aktiviteter. Men som förening är man generellt inte så
intresserad av att lägga pengar på hög, utan snarare se till att de kommer till användning. Därför har
vi i år gått med viss förlust för att investera extra i föreningens aktiviteter. Föreningens största
inkomst kommer från Kulturförvaltningen på Stockholms Region. Vilken summa vi får bygger på hur
många medlemmar vi har inom Stockholms region, och vi får fler sådana av att ha fler aktiviteter och
värvningar. Den 1a september hade vi cirka 30 000 mindre på kontot än vi hade ett år tidigare.
Ekonomin är dock stabil och inget tydligt ekonomiskt hot finns i närtid.
Bokföring, bidragsansökningar och betalningar har skötts av kansliet, och löneadministrationen av ett
externt lönekontor.
Kansliet har gett styrelsen regelbundna ekonomiska uppdateringar.


Corona
Coronapandemin har såklart påverkat distriktets verksamhet på flera sätt. I vanliga fall anordnar
distriktet gemensam resa till lägret Fältstation Öland på Kristi Himmelfärdshelgen, men Fältstation
Öland kunde inte genomföras på grund av pandemin. Aktiviteterna inom projektet Naturmakt har
ändrats, så att alla aktiviteter är utomhus eller digitalt, och utan övernattning. Styrelsemötena under
våren har varit digitala. I augusti och september har styrelsemötena ägt rum i den fysiska världen
igen. Tidigare har en aktivitet på annan plats anordnats i samband med årsmötet, förra året en
specialvisning på Naturhistoriska riksmuseet. I år blev det inte så, dels för att styrelsen behövde
prioritera att förbereda själva årsmötet, men också för att undvika onödigt resande.

Övrigt

12

Distriktet planerar att byta revisorsbyrå, eftersom den tidigare revisorn, Marcus Jonasén, övergår till
att utföra revision främst åt företag. Därför föreslår styrelsen årsmötet att välja Michael
Christensson, på byrån Sonora, till ny godkänd revisor.

Utvärdering av verksamhetsplanen
Utifrån det gångna årets verksamhetsplan. Grön = uppfyllt mål. Gul= delvis uppfyllt. Röd = ej uppfyllt.

Mål i verksamhetsplanen

1. ORGANISERING
En gång per år hålls en klubbstyrelsekurs
där ledamöter från distriktets alla klubbar
deltar.

Måluppfyllelse

Kommentar
Ledamöter från alla distriktets
klubbstyrelser förutom Gotland
och Uppsala närvarade.
Medlemmar från Uppsalaklubben
närvarade dock.

Distriktsstyrelsen och kansliet besöker
regelbundet klubbars aktiviteter eller
styrelsemöten för att upprätthålla en god
kontakt mellan klubbar och distrikt.

Styrelseledamöter och/eller VU
har varit med på ett flertal av de
olika klubbarnas
aktiviteter/möten.
Detta med undantag för de
klubbar som startats under
sommaren eller hösten 2020.

Distriktet underlättar för klubbar att
planera och genomföra verksamhet.

Distriktsstyrelsen och VU håller
regelbundet kontakt med
medlemmar och klubbstyrelser
och kommer med råd och förslag
på aktiviteter och genomförande.

Distriktet hjälper klubblösa fältbiologer
som vill starta upp en klubb.

Distriktsstyrelsen tillsammans
med VU har värvat nya
medlemmar. Vi har också haft en
introhelg och klubbkalas där vi har
försökt ta vara på engagemang
och föra samman medlemmar
med liknande intressen samt

Klubbar finns i minst fem kommuner
inom distriktet, varav minst tre i
Stockholms län.

Ja, se verksamhetsberättelse.
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Distriktet har minst sex klubbar, varav
minst fem i Stockholms län.

Ja: Stockholms fältbiologer,
Stockholms minifältisar, Rocksta
Fältbiologer, Fågelklubben och
Skaparklubben ligger i Stockholms
län. Även en klubb i Uppsala och
en på Gotland.

Reseersättning erbjuds aktivt till
medlemmar som vill delta i aktiviteter
som arrangeras av andra klubbar än deras
egen.

Ja, medlemmar informeras om
och uppmuntras regelbundet att
använda sig av denna möjlighet.

Distriktet arbetar aktivt för att
medlemmar från alla klubbar ska delta i
distriktets verksamhet.

Distriktet har regelbunden
kontakt med klubbar och
informerar på flera sätt om t.ex.
klubbkalas och andra aktiviteter.

Styrelsen utannonserar sina möten när de
anser att det är lämpligt.

Ja. Information om mötena och
inbjudan till dem har lagts ut till
flertalet av dem på hemsidan och
facebook.

Protokollen från styrelsens möten finns
tillgängliga på hemsidan.

Ja. Protokoll från mötena har
regelbundet lagts upp på
hemsidan.

Vid behov anordnas utbildningar för
minifältisledare.

Ja. Utbildning har erbjudits men
efterfrågan har inte funnits.

Distriktet har minst två aktiva
minifältisgrupper.

Det finns en aktiv minifältisgrupp i
Stockholm.

Distriktet informerar medlemmarna om
möjligheten att driva och delta i
minifältisverksamhet.

Ja. Distriktet har uppmuntrat
medlemmar att dra igång
minifältisverksamheter på bland
annat introkursen, klubbkalaset
och klubbars planeringsmöten.
Medlemmar har också bjudits in
och varit med som arrangörer
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tillsammans med de etablerade
minifältisledarna.

Distriktet ökar medlemsantalet med
minst 10% jämfört med föregående år, till
minst 1127 medlemmar. För att uppnå
kraven för landstingsbidrag krävs minst
400 medlemmar i Stockholms län.

Distriktets medlemsantal har ökat
med över 10%, och hade vid
senaste kalenderårsskiftet 1112
medlemmar.

Distriktet jobbar för att aktivera
medlemmar och slussa in dem i
klubbarnas verksamhet.

Ja, en introhelg, klubbkalas och
naturmakt är exempel på
aktiviteter som distriktet har
anordnat och som har aktiverat
medlemmar.

Minst en gång om året anordnas en
introkurs för nya medlemmar.

Ja, distriktet anordnade i februari
en introkurs med 12 deltagare
utöver arrangörerna, varav ett
flertal var helt nya medlemmar.

2. PÅVERKANSARBETE

Distriktet anordnade
miljöfilmvisning med
efterföljande diskussion om hur
att påverka på bästa sätt.
Distriktet höll även ett pass där
klimatångest diskuterades.
Distriktet har även hållt i
projektet Naturmakt, som har
haft flera inslag om aktivism.

Distriktet ordnar minst en workshop i
miljöaktivism under året.

Distriktet deltar i eller anordnar flera
miljöpolitiska aktioner under året.

Inga miljöpolitiska aktioner har
anordnas i distriktets regi. Detta
har delvis berott på försvårande
omständigheter i samband med
corona-pandemin.

Distriktet är aktiva i miljöpolitiska frågor
på sociala medier.

Distriktet har inte aktivt drivit
miljöpolitiska frågor på sociala
medier.

Distriktets och dess klubbars
miljöpolitiska ställningstaganden
omnämns flera gånger årligen i
traditionell media (tv, radio, tidningar,
o.s.v.).

Inga av distriktets eller klubbarna
miljöpolitiska ställningstaganden
har omnämnts i traditionell
media.
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Distriktet ska stötta och delta i fredliga
aktioner för att rädda skyddsvärda
skogar.

Distriktet har inte aktivt deltagit
eller stöttat aktioner för att rädda
skyddsvärda skogar. Dock har
distriktet via projektet Naturmakt
bland annat lärt ut om artdöd i
det svenska skogslandskapet,
skillnaderna mellan trädplantage
och skog och hur skogsområden
delvis kan återställas till mer
ursprungliga våtmarksområden.

3.NATURAKTIVITETER
Distriktet anordnar minst en större resa
med intressanta naturområden i fokus.

Distriktet har anordnat två
fjällvandringar.

Minst en deltagare per resgrupp har
nödvändig kunskap från liknande
aktiviteter.

Ja, vid båda fjällvandringarna
fanns det erfarna ledare med.

Distriktet ordnar samåkning för sina
medlemmar till Fältstation Öland, med
kapacitet för minst 45 deltagare. Om
möjligt skall resan vara helt kostnadsfri
för deltagarna.

Öland blev i år inställt på grund av
covid-19.

Distriktet ska stötta och finansiera
initiativ i jordbruk- och odlingsfrågor
inom distriktet

Distriktet har aktivt stöttat och
uppmuntrat till klubbaktiviteter
av detta slag, bland annat genom
att bjuda in till filmvisning med
jordbrukstema och haft
kontinuerlig kontakt med
medlemmar som velat dra igång
aktiviteter på temat.

4. INKLUDERING
Distriktet fortsätter och fördjupar sitt
samarbete med Äventyrsgruppen och
erbjuder fältbiologverksamhet till
nyanlända.

Distriktet fokuserade särskilt på
att få med medlemmar från
Äventyrsgruppen till introhelgen,
och har även satsat på att
involvera medlemmar från ÄG till
Naturmakt.

Information om distriktets verksamhet
skall göras tillgänglig på lätt svenska.

Joakim har haft detta i åtanke i
princip all ny utåtriktad
kommunikation, men inget mer
systematiskt arbete för detta har
gjorts
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Distriktet erbjuder aktiviteter på lätt
svenska och tar fram metoder för klubbar
att göra detsamma.

Distriktet har vid behov försökt
anpassa befintliga aktiviteter till
lätt svenska, men inte anordnat
några specifika aktiviteter för
detta ändamål. Metoder för
klubbar har inte tagits fram.

Distriktets aktiviteter anpassas till
deltagarnas språkkunskaper och
klubbarna uppmuntras att göra
detsamma.

Distriktet har försökt att anpassa
språket på aktiviteter vid behov,
men ibland upplevt det svårt att
förenkla ordvalen och ändra vissa
pass till lätt svenska.

Distriktet informerar, i samband med
aktiviteter, om förutsättningarna för
tillgänglighet där aktiviteten genomförs.

Ja. Frågor om tillgänglighetsbehov
finns alltid med i
anmälningsformulären på de
aktiviteter som distriktet
arrangerar, och vid behov
anpassas aktiviteterna.

Distriktsårsmötet hålls i en
tillgänglighetsanpassad lokal.

Distriktet har hittat en lokal som
med små anpassningar är
tillgänglighetsanpassad.

Då aktiviteter anordnas tillfrågas
deltagarna om särskilda behov och
aktiviteter anpassas om möjligt efter
deltagarnas förutsättningar.

Ja. Frågor om särskilda behov
såsom specialkost och allergier
finns alltid med i
anmälningsformulären på de
aktiviteter som distriktet
arrangerar, och vid behov
anpassas aktiviteterna.

Distriktet har material och metoder för
att tillgänglighetsanpassa aktiviteter, som
klubbar kan använda sig av vid behov.

Material finns men informationen
har inte aktivt spridits till klubbar.

5. EKONOMI
Distriktet arbetar aktivt för att erhålla
bidrag för aktiviteter, lokaler och andra
aspekter av verksamheten.

Ja. Distriktet sökte, och fick,
exempelvis pengar för
Ölandsresan (som lämnades
tillbaka när resan ställdes in),
samt de sedvanliga bidragen från
bla Region Stockholm.
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Det finns tydliga rutiner för hur bokföring,
utbetalningar, bidragsansökningar och
övrigt ekonomiarbete ska utföras.

Ja. Distriktet har en
delegeringsordning och tydliga
bestämmelser över vem/vilka
som har rätt att bevilja vilka
bidrag och hur revision etc ska gå
till.

6. KOMMUNIKATION
Vår facebook-grupp har 500 medlemmar,
och vår facebook-sida har 850
gilla-markeringar.

Vår facebook-grupp har* 485
medlemmar och vår sida har 817
gilla-markeringar
*i september 2020

Distriktet arbetar aktivt med att
informera om och bjuda in till distriktets
verksamhet i skolor och andra offentliga
sammanhang.

Under året har föreläsningar
hållits på 3 skolor. Efter detta har
COVID-19 varit en försvårande
omständighet.

Distriktet deltar i evenemang och har
utåtriktade aktiviteter för att nå ut till fler
och locka nya medlemmar.

Flera värvningsaktiviteter hölls
innan COVID-19 slog till

Aktiviteter utlyses i kalendariet på
faltbiologerna.se samt på facebook.

Ja, såväl distriktets som
klubbarnas aktiviteter har utlysts
på båda dessa plattformar.

Distriktet är tydligt med att målgruppen
för aktiviteter är personer mellan 12 och
26 år. De som inte tillhör målgruppen
hänvisas till minifältisverksamhet,
respektive Naturskyddsföreningens
verksamhet.

Ja! Information om detta finns på
hemsidan och på facebook. Vid
händelse av över/underåriga
deltagare på våra aktiviteter för
medlemmar i ordinarie
medlemsålder hänvisas dessa till
SNF/minifältisverksamheter.

Distriktet ska skicka ut ett regelbundet
nyhetsbrev till medlemmar.

VU har skickat ut nyhetsbrev ca
en gång i månaden.

Alla distriktets aktiviteter har en tydligt
kommunicerad kontaktperson,
mötesplats och tid.

Ja, distriktet har varit tydliga med
vem som är kontaktperson och
hur man lättast kontaktar denna
samt vilka tider och var en ska
träffas.
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Årsbokslut
Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland
Org nr 802007-5183

Årsbokslut för räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31
Styrelsen avger följande årsbokslut.
Innehåll
- resultaträkning
- balansräkning
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Resultaträkning

2019-09-01
-2020-08-31

2018-09-01
-2019-08-31

521 626

555 654

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 521 626

555 654

Rörelsekostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

-243 895
-114 347
-281 469
0

-107 211
-57 871
-286 072
-4 627

Summa rörelsekostnader

-639 711

-455 781

Rörelseresultat

-118 084,93

99 873

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-

-

Summa finansiella poster

-

-

Resultat efter finansiella poster

-118 084,93

99 873

Resultat före skatt

-118 084,93

99 873

Årets resultat

-118 084,93

99 873

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Bidrag
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Balansräkning

2020-08-31

2019-08-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

44 746,22

139 636

Summa kortfristiga fordringar

44 746,22

139 636

Kassa och bank
Kassa och Bank

275 343

275 343

Summa kassa och bank

275 343

275 343

Summa omsättningstillgångar

291 294

414 980

Summa tillgångar

291 294

414 980

Eget kapital
Klubbhjälpsfond
Årets resultat

400 439
8 961
-118 106

300 566
14 541
99 872

Summa eget kapital

291 294

414 980

Kortfristiga skulder
Övriga skulder

0

0

Summa kortfristiga skulder

0

0

Summa eget kapital och skulder

291 294

414 980

Eget kapital och skulder
Eget kapital

21

Proposition: Budget 2020-2021
Intäkter 2020-2021

Utgifter 2020-2021

Fast rixbidrag

70000

Landstingsbidrag

360000

Postkod-projektet

12000

Aktiviteter

25000

Aktivitetsbidrag

10000

Större naturresa

20000

Övriga bidrag

10000

Fältstation öland

16000

Klubbstöd

20000

Rocksta

31000

Kansli

22000

Verksamhetsutvecklare
Distriktsårsmöte

10000

Förtroendevalda

4000

Revision
Kontokostnader
Redovisning
Övrigt

Summa intäkter

450000

285000

32000
2000
15000
5000

Summa utgifter

499000

Resultat

−49000

Proposition: Verksamhetsplan
Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland - Verksamhetsplan
2020-09-01/2021-08-31

1.

ORGANISERING

1.1 Distriktets syfte är att stödja klubbarna. Därför ska klubbarna alltid stå i centrum för
distriktets verksamhet.
1.1.1 En gång per år hålls en klubbstyrelsekurs där ledamöter från distriktets alla klubbar
deltar.
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1.1.2 Distriktsstyrelsen och kansliet har som målsättning att regelbundet besöka klubbars
aktiviteter eller styrelsemöten för att upprätthålla en god kontakt mellan klubbar och
distrikt. Alla klubbar ska ha fått ett besök av distriktsstyrelsen minst en gång per år. Klubbar i
uppstartsfasen ska särskilt prioriteras.
1.1.3 Distriktet underlättar för klubbar att planera och genomföra verksamhet.
1.1.4 Distriktet hjälper klubblösa fältbiologer som vill starta upp en klubb
1.1.5 Distriktet arbetar för att få fler medlemmar aktiva, särskilt i områden där aktiva
klubbar saknas.
1.1.6 Klubbar finns i minst fem kommuner inom distriktet, varav minst tre i Stockholms län.
1.1.7 Distriktet har minst sex klubbar, varav minst fem i Stockholms län.

1.2 Distriktet underlättar kontakten mellan klubbarna.
1.2.1 Reseersättning erbjuds aktivt till medlemmar som vill delta i aktiviteter som arrangeras
av andra klubbar än deras egen.
1.2.2 Distriktet arbetar aktivt för att medlemmar från alla klubbar ska delta i distriktets
verksamhet.
1.3 Styrelsearbete
1.3.1 Styrelsen utannonserar sina möten när de anser att det är lämpligt.
1.3.2 Protokollen från styrelsens möten finns tillgängliga på hemsidan.

1.4 Distriktet uppmuntrar till minifältisverksamhet.
1.4.1 Vid behov anordnas utbildningar för minifältisledare.
1.4.2 Distriktet har minst två aktiva minifältisgrupper.
1.4.3 Distriktet informerar medlemmarna om möjligheten att driva och delta i
minifältisverksamhet.
1.5 Distriktet ökar i medlemsantal
1.5.1 Distriktet ökar medlemsantalet med minst 10% jämfört med föregående år. För att
uppnå kraven för landstingsbidrag krävs minst 400 medlemmar i Stockholms län.
1.5.2 Distriktet jobbar för att aktivera medlemmar och slussa in dem i klubbarnas
verksamhet.
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1.5.3 Minst en gång om året anordnas en introkurs för nya medlemmar.

2. PÅVERKANSARBETE
2.1 Fältbiologerna är en självklar plattform för engagemang i miljöfrågor för unga inom
distriktets upptagningsområde.
2.1.1 Distriktet ordnar aktivitet/utbildning om miljöaktivism under året.
2.2 Fältbiologerna är synliga inom miljödebatten i distriktets upptagningsområde.
2.2.1 Distriktet deltar i eller anordnar minst miljöpolitisk aktion under året.
2.2.2 Distriktet uppmuntrar aktivt medlemmar att dela med sig av sitt engagemang i
miljöpolitiska frågor på sociala medier.
2.2.3 Distriktets och dess klubbars miljöpolitiska ställningstaganden omnämns minst en gång
under året i traditionell media (tv, radio, tidningar, o.s.v.).

3. NATURAKTIVITETER
3.1 Vandringar/exkursioner
3.1.1 Distriktet anordnar minst en större resa med intressanta naturområden i fokus.
3.1.2 Minst en deltagare per resgrupp har nödvändig kunskap från liknande aktiviteter.

3.2 Samåkning till Fältstation Öland
3.2.1 Distriktet ordnar samåkning för sina medlemmar till Fältstation Öland, med kapacitet
för minst 45 deltagare. Om möjligt skall resan vara helt kostnadsfri för deltagarna.

4. INKLUDERING
4.1 Distriktet verkar för att ungdomar med olika kulturell och social bakgrund engagerar
sig.
4.1.1 Distriktet fortsätter och fördjupar sitt samarbete med Äventyrsgruppen och erbjuder
fältbiologverksamhet till nyanlända.
4.1.2 Information om distriktets verksamhet skall göras tillgänglig på lätt svenska.
4.1.3 Distriktet anordnar minst en aktivitet på lätt svenska.
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4.2 Distriktet verkar för att ungdomar engagerar sig oavsett funktionsvariation.
4.2.1 Distriktet informerar, i samband med aktiviteter, om förutsättningarna för
tillgänglighet där aktiviteten genomförs.
4.2.2 Distriktsårsmötet anpassas efter de tillgänglighetsbehov som bedöms viktigast och
som efterfrågas av medlemmar.
4.2.3 Då aktiviteter anordnas tillfrågas deltagarna om särskilda behov och aktiviteter
anpassas om möjligt efter deltagarnas förutsättningar.
4.2.4 Distriktet har material och metoder för att tillgänglighetsanpassa aktiviteter, som
klubbar kan använda sig av vid behov.

5. EKONOMI
5.1 Distriktet arbetar aktivt för att erhålla bidrag för aktiviteter, lokaler och andra
aspekter av verksamheten.
5.2 Det finns tydliga rutiner för hur bokföring, utbetalningar, bidragsansökningar och
övrigt ekonomiarbete ska utföras.

6. KOMMUNIKATION
6.1 Vår målgrupp inom distriktet har en god kännedom om distriktets verksamhet, och
distriktet arbetar aktivt för att synliggöra Fältbiologerna inom sitt upptagningsområde.
6.1.1 Vår facebook-grupp har 500 medlemmar, och vår facebook-sida har 850
gilla-markeringar.
6.1.2 Distriktet arbetar aktivt med att informera om och bjuda in till distriktets verksamhet i
skolor och andra offentliga sammanhang.
6.1.3 Distriktet deltar i evenemang och har utåtriktade aktiviteter för att nå ut till fler och
locka nya medlemmar.
6.2 Distriktets medlemmar har en god kännedom om aktuella aktiviteter i distriktet, samt
om hur distriktet fungerar.
6.2.1 Aktiviteter utlyses i kalendariet på faltbiologerna.se samt på facebook.
6.2.2 Distriktet är tydligt med att målgruppen för aktiviteter är personer mellan 12 och 26
år. De som inte tillhör målgruppen hänvisas till minifältisverksamhet, respektive
Naturskyddsföreningens verksamhet.
6.2.3 Distriktet ska skicka ut ett regelbundet nyhetsbrev till medlemmar.
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6.2.4 Alla distriktets aktiviteter har en tydligt kommunicerad kontaktperson, mötesplats och
tid.

Proposition om stadgeändring
Motivering: I stadgarna, som bestämmer hur distriktet ska fungera, står att styrelsen ska bestå av 7
till 9 personer. Styrelsen anser att detta bör ändras av två skäl: 1. Det är oftast svårt att hitta så
många kandidater till styrelsen med tillräcklig erfarenhet, och därmed blir det också svårt att följa
stadgarna. 2: En styrelse med så många ledamöter blir oftast mindre effektiv än en mindre styrelse,
eftersom det kräver mer tid och arbete att kommunicera inom styrelsen och ta beslut som alla är
med på.
Därför föreslår styrelsen årsmötet besluta att:
Ändra §7, mom 6:
”Styrelsen består av minst 7 och högst 9 personer samt de suppleanter som årsmötet väljer”
till
”Styrelsen består av minst 5 och högst 7 personer samt de suppleanter som årsmötet väljer”.

Stadgar för Fältbiologerna Stockholm – Uppland - Gotland
(senast uppdaterade efter beslut på ordinarie distriktsårsmöte 2018-10-13)

§1
Organisationen
mom 1 Föreningens juridiska namn är Fältbiologerna Stockholm – Uppland –
Gotland
mom 2 Fältbologerna Stockholm – Uppland – Gotland är en sammanslutning av
Fältbiologernas lokalklubbar i Stockholm, Uppland och Gotland.
mom 3 Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotlands högsta beslutande organ är
årsmötet och därefter styrelsen.
mom 4 Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotland är partipolitiskt och religiöst
obundet.
mom 5 Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotland är en ideell förening.
Hädanefter kommer Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotland i dessa stadgar
refereras som Distriktet.
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§ 2 Organisationens syfte
mom 1 Distriktets syfte är att fullgöra rixföreningens syfte genom att - Stödja, stärka
och aktivera klubbarna - Stimulera kontakten mellan klubbarna - Arbeta för startandet
av nya klubbar
§ 3 Organisationens medlemmar
mom 1 Medlem i distrikt är varje klubb inom distriktets verksamhetsområde
mom 2 Distriktet får inte uppta medlemsavgift.
§ 4 Organisationens redovisningsår
mom 1 Distriktets verksamhetsår är mellan 1 september och 31 augusti.
mom 2 Verksamhetsberättelsen omfattar det gångna verksamhetsåret.
mom 3 Distriktets bokföringsår följer verksamhetsåret.
mom 4 Distriktets bokföring skall överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före
årsmötet.
§ 5 Distriktets årsmöte
mom 1 Årsmötet skall hållas under oktober månad
mom 2 Kallelse till årsmöte skall kungöras distriktets medlemmar samt rixstyrelsen
senast trettio dagar innan utsatt mötesdatum.
mom 3 Alla Fältbiologernas medlemmar inom distriktet har närvaro-, yttrande- och
yrkanderätt på årsmötet.
mom 4 Alla Fältbiologernas medlemmar inom distriktet har en individuell röst på
årsmötet.
mom 5 Propositionerna till årsmötet ska finnas tillgängliga för Fältbiologernas
medlemmar inom distriktet minst två (2) veckor innan årsmötet ska hållas.
mom 6 Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen minst två (2) veckor före
årsmötet.
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mom 7 Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för Fältbiologernas medlemmar
inom distriktet minst en (1) vecka före årsmötet
mom 8 På årsmötet måste minst följande punkter behandlas: – Mötets öppnade – Val
av mötesordförande, mötessekretare, mötesjusterare och rösträknare – Fastställande
av röstlängd – Fråga om mötets stadgeenliga utlysande – Godkännande av
dagordningen – Redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut – Behandling av
propositioner – Behandling av motioner – Revisorsberättelse – Fråga om
ansvarsfrihet för föregående års förvaltning – Val av ordförande – Val av styrelsens
övriga poster – Val av revisorer – Val av valberedning – Övriga frågor – Mötets
avslutande
mom 9 Årsmötet ska protokollföras.
mom 10 På styrelsens, revisorernas eller en majoritet av Fältbiologernas medlemmar
inom distriktet begäran kan ett extra årsmöte kallas. Det extra årsmötet ska kallas till
tio dagar innan utsatt mötesdatum.
§6 Omröstning
mom 1 Om inte annat skrivits i stadgan gäller enkel majoritet vid omröstning.
mom 2 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det.
mom 3 Vid personval gäller att: - om flera personer fått lika många röster ska man
genomföra en skiljeomröstning mellan dem
- vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta
§7 Styrelse
mom 1 Styrelsen är ansvarig för förvaltandet av Distriktet under ett verksamhetsår
mom 2 Styrelsens syfte är att - verka efter den verksamhetsplan som årsmötet
beslutar om - tillvarata sina medlemmars intressen - sköta den löpande
verksamheten i Distriktet
mom 3 Styrelsen skall kontinuerligt hålla distriktets klubbar och riksstyrelsen
underrättade om sin verksamhet
mom 4 bokföra distriktets ekonomi
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mom 5 Styrelsen väljs av Årsmötet.
mom 6 Styrelsen består av minst 7 och högst 9 personer samt de suppleanter som
årsmötet väljer
mom 7 Styrelsen ska till årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse och en
ekonomisk berättelse där de redogör för året som gått.
mom 8 Rätt att ställa upp i val till Styrelsen tillfaller de som är medlemmar i någon av
distriktets klubbar och
mom 9 I Styrelsen skall ingå ordförande, sekreterare samt kassör.
§8 Valberedning
mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet.
mom 2 Valberedningen ska bestå av minst en (1) och högst fem (5) personer.
mom 3 Valberedningens ledamöter får ej inneha annat förtroendeuppdrag inom
Distriktet.
mom 4 Valberedningen har till uppgift att lägga fram underlag till årsmötet inför val av
styrelse, revisorer och ny valberedning för Distriktet.
§9 Revision
mom 1 Revisorer väljs av Årsmötet till en period av ett år.
mom 2 Revisorerna ska vara minst två (2) och högst fyra (4) till antalet.
mom 3 Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Distriktet utövar.
mom 4 Revisorernas har till uppgift att: - ha insyn i Distriktets räkenskaper,
verksamhet och bokslut - avlämna en revisionsberättelse senast fem dagar före
Årsmötets öppnande
mom 5 I sin revisionsberättelse ska revisorerna: - beskriva hur revisionen gått till - i
de eventuella fall då Styrelsens beslut inte överensstämmer med Årsmötets beslut
eller Distriktets stadgar, påvisa det för Årsmötet - i de eventuella fall då Distriktet
grovt missköts i annat avseende, påvisa det för Årsmötet - uttala sig om huruvida
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styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet mom 6 Revisorerna skall vara myndiga
§10 Styrelsemöten
mom 1 Alla styrelsemöten skall protokollföras.
mom 2 Distriktets samtliga protokoll skall arkiveras och ligga till grund för Distriktets
verksamhetsberättelse vid verksamhetsårets slut.
mom 3 Alla beslut tas, med enkel majoritet av de närvarande styrelsemedlemmarna.
mom 4 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande
mom 5 Alla Fältbiologernas medlemmar inom distriktet har närvaro- och yttranderätt
på styrelsemöten
§11 Tecknande av firma
mom 1 Styrelsen äger rätt att utse person att teckna Distriktets firma.
§12 Upplösning
mom 1 Förslag om distriktets upplösning kan endast framläggas vid årsmöte efter
samråd med rixstyrelsen. Om distriktet upplöses, skall alla dess tillgångar tillfalla
rixföreningen och rätten att teckna firman skall tillfalla riksföreningens firmatecknare.
mom 2 Upplösning kan endast ske med kvalificerad majoritet vid omröstning.
§13 Ändring av stadgarna
mom 1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande
årsmöten med minst tre månaders mellanrum och att ändring meddelas rixstyrelsen.
mom 2 Ändringar i stadgarna börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat om inte
årsmötet beslutar annat.

Snipp, snapp, snut, här tar Viktiga Papper slut. Tänk att du läst hela!

