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1) Mötets öppnandes av Lennart.
2) Dagens minnesanteckningar fördes av Anna Greta.
3) Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes.
4) Dagordningen godkändes.
5) Pågående aktivitet
Styrelsen har nu givit kommittén i uppdrag att ta fram ett material som kan användas vid
informationsmöten med medlemsföreningar, och med föreningar som kan tänkas bli
medlemmar. Kommittén – vars sammansättning representerar såväl stug- och odlingslotter som olika delar av staden – diskuterade utifrån egna erfarenheter vad ett sådant
material ska innehålla för att nå fram till målgruppen. Behovet visade sig vara detsamma
för oss allihop: ett material som visar vad som är Koloniträdgårdsförbundet och vad som
är FSSK, och vilken nytta en förening har av sitt medlemskap.
Vid inventeringen av befintligt informationsmaterial återfanns en PP-presentation från
2008, som kan aktualiseras och därigenom kunna tillfredsställa föreningars kunskapsbehov. Kommittén gick igenom detta material sida för sida, och Lennart och Anna Greta
färdigställer förslaget och överlämnar det till styrelsen att ta ställning till.
6) Rapporter
A. Första numret av återuppståndna Stockholms-Kolonisten mejlades ut till föreningarna i v 13.
B. Foldrarna ”Detta är FSSK” och ”Vill du också bli kolonist i Stockholm” levererades till
KTFs monter på Nordiska Trädgårdar. Dessvärre var exponeringen av foldrarna helt beroende av vem som var monteransvarig för tillfället. Fr o m nästa år bör det finnas ett

ordentligt tilltaget folderställ, så att alla regioner som vill kan få ut sin information. Och
alltid en FSSK-representant i montern. Särskilt ”Detta är FSSK” uppskattades dock mycket av dem som fick den i sin hand.
C. Lennart har reviderat KTFs styrelserapporteringsblankett så att den nu fyller även
FSSKs behov. Den har lagts in på hemsidan under ”Föreningsinloggning”.
7) Övriga frågor hade vi inga.
8) Nästa mötesdatum får bestämmas senare, förmodligen av den som utses till sammankallande i kommittén efter FSSKs årsmöte.
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