Protokoll från FSSKs kommitté för miljö- och studier
2018-02-26, Kommittémöte nr 2
Närvarande:

Studiefrämjandet

Anmält förhinder

Örjan Sjödin sammankallande

Helene Ermerud

Gunilla Göran,

Annelie Månsson

Anders Värn

Christina Björklund

Therése Breisler

1) Örjan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2) Christina skriver minnesanteckningar
3) Föregående minnesanteckningar, ej tillgängliga.
4) Pågående aktiviteter:
Inget
6) Ingen deltagarlista fylldes i.
7) Rapporter:
Inga denna gång.
8) Planerade utbildningar:
a) Studie/Informationsmöte för studieansvariga senareläggs till augusti v. 34-35. Helene tar med
mötesinnehåll från våren 2017 till nästa möte. Örjan frågar Anne-Marie Frid om hon tillsammans
med Helene kan leda mötet.
b) I planeringen ligger även en fördjupningskurs för odlingsrådgivare. Förslag att lägga den i slutet
av augusti v. 36-37. Helene hör med Kjell om han har idéer runt kursinnehållet (biokol, svart jord
mm.)
c) Kassörsutbildning planeras in i mitten av september 2018 v. 37 och 39 (2 delar). Örjan frågar
Anne-Marie om hon kan leda kursen.
d) Styrelsearbete planeras in höst 2018, del 1 v.41-42, del 2 v. 44-45. Örjan frågar Anders om han
kan hålla i kursen.
Vi planerar även in kursen under våren 2019 del 1 v. 21 och del 2 v. 24-25 och höst 2019 i
oktober.
e) Valberedningskurs planeras in under hösten 2018 v. 46-47. Örjan frågar Helena Westerling om
hon kan hålla i kursen.

Alla höstens utbildningar samlas ihop i en flyer och skickas ut v. 23-24 med påminnelse 1-2 veckor
innan kursstart/utbildning.
6) Nästa möte:
e) Våren 2018 fortsatta mötesdatum planerade till tis. 20 mars, mån. 23 april samt mån. 28 maj
start kl 17.30 på studiefrämjandet.
7) Örjan avslutade mötet
Vid pennan Christina

Att göra lista:
Protokoll nr/år
3/17
7/17
8/17
1/18
1/18
2/18

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
Samlad utbildnings-flyer för hösten 2018

Ansvarig
Gunilla

Klart
Pågående

Gunilla/Helene
Alla
Helene
Therése
Helene

Sfsm
Sfsm
Efter nästa möte
Till mässan?
Sfsm/till mässan

