Protokoll från FSSKs kommitté för miljö- och studier
2018-01-31, Kommittémöte nr 1
Närvarande:

Studiefrämjandet

Anmält förhinder

Örjan Sjödin sammankallande

Gunilla Göran,

Annelie Månsson

Anders Värn

Christina Björklund

Helene Ermerud

Therése Breisler
1) Örjan (reserv för Gunilla) öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Annelie sammankallande under
Gunillas frånvaro.
2) Christina skriver minnesanteckningar
3) Föregående minnesanteckningar gicks igenom.
4) Minnesanteckningarna fick fungera som dagordning.
5) Pågående aktiviteter:
a) Enkät om utbildningsbehov diskuterades. Vi fick dålig respons på förra utskicket. De utbildningar
som vi genomförde 2017 har fått mkt bra utvärderingsresultat. Utbildning i styrelsearbete är
viktig då styrelsesammansättningen ute i föreningarna är dynamisk. Vi diskuterade om ett nytt
upplägg där vi genomför kurser lokalt ute i föreningar så att fler kan delta under året. Förslag att
ordna ett kurstillfälle i södra samt ett i norra områdena.
b) Kommittéernas information på FSSK hemsidan ska uppdateras så fort som möjligt. Örjan skickar
de uppdateringar som nyligen är gjorda till övriga i kommittén för kommentarer.
6) Deltagarlistan för dagens möte fylldes i och lämnas till ansvarig person i FSSK.
7) Rapporter
a) Inga denna gång.
8) Vårens utbildningar
a) Utbildningen Avtal och Regler för odlingslotter blev inställd pga sjukdom. Vi planerar in en ny till
hösten.
b) Det planerade studiemötet för studierådgivare ska genomföras, kursens innehåll bör vara info
om studiemedel, kurstips samt ett utbyte av erfarenheter. Vi planerar utskick efter nästa möte
då vi hoppas att Helene är tillbaka.
c) Vi planerar även en fördjupningskurs för odlingsrådgivare till hösten där miljödiplomering ska
vara i fokus.

d) Ansökan om studiemedel ska göras senast 30 september och gäller för kommande säsong.
9) Information:
a) Utbildningsmedel från Naturvårdsverket är klart.
10) Arbetscirkel – återkommande aktiviteter
a) Studiemöte lades in i planeringen vecka 11, före trädgårdsmässan men kan bli försenat.
b) Helene hade överlämnat en större årsplanering till Örjan som ska användas på kommande
möten.
c) Planeringar inför Trädgårdsmässan/Älvsjö pågår, därefter ska SUGS (Stockholm Urban Garden
Show 8-9 sept.) samt tusen trädgårdar (1 juli) planeras in under våren. Den tryckta
FSSK/Studiefrämjandet foldern ska finnas med på mässan.
11) Övrigt:
a) Förslag att föreningar gemensamt söker medel för större arrangemang som kan genomföras
lokalt eller i lokal som kan ta fler åhörare.
b) Vi kan även ordna möten ute i föreningar för gruppdiskussioner gällande utbildningsbehov.
c) En översiktsplan/karta önskas över var koloniområden är lokaliserade i Stockholm, då den
informationen efterfrågas.
12) Nästa möte:
a) Våren 2018 fortsatta mötesdatum planerade till mån. 26 feb, mån. 26 mars, mån. 23 april samt
mån. 28 maj start kl 18.00 på studiefrämjandet.
13) Örjan avslutade mötet
Vid pennan Christina

Att göra lista:
Protokoll nr/år
3/17
7/17
8/17
1/18
1/18

Beskriv uppdraget
Tips på odlingsstudier till kolonister i
Storstockholm.
Uppdatering av styrelser till förbundet
Gå igenom informationstext till hemsidan
Inbjudan till kommande studiemöte
Översiktskarta koloniområden Stockholm

Ansvarig
Gunilla

Klart
Pågående

Gunilla/Helene
Alla
Helen
Therése

Sfsm
Sfsm
Efter nästa möte
Till mässan?

