Minnesanteckningar från
FSSKs kommitté för information
Datum: 16 augusti 2018

Närvarande:

Förhindrade:

Inger Adolfsson
Marita Anundi Magnusson
Lennart Engstrand från punkt 5
AnneKristin Johansson
Stig Olsson, sammankallande
Anna Greta Stenung

1) Mötets öppnandes av Stig, och därefter presenterade vi oss för varandra.
2) Dagens minnesanteckningar fördes av Anna Greta.
3) Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes.
4) Dagordningen godkändes.
5) Kommitténs arbetsfördelning under innevarande verksamhetsår
Lennart ansvarar för de tekniska it-lösningarna, besvarar/vidarebefordrar förfrågningar som inkommer till info.fssk.se och verkställer FSSKs utskick, vid behov av
kompletterande text i samarbete med Anna Greta, som hanterar den redaktionella
utformningen av hemsidan. Stig deltar i redaktionsgruppens projektarbeten – där
kommitténs textbearbetningar diskuteras och vidareutvecklas – tillsammans med
AnneKristin, Inger, Marita och Anna Greta.
6) Rapporter
Stig meddelade att styrelsemötena under juni och juli inte föranleder någon insats av
Informationskommittén f n.
7) Hemsidan
Vidareutveckling av hemsidan diskuterades med utgångspunkt från vad som nu behöver revideras och läggas till:
A. ”Senaste nytt” bör om möjligt samordnas bättre med ”Arkiv” så att sidan får en aktuellare profil.
B. ”Föreningsinloggning” ska kompletteras med
– Aktualiserad studiebidragsblankett.

– Reviderad funktionärsblankett, som nu samordnas med KTFs.
– Formulär för GDPR-hantering.
– ”Stockholms-Kolonisten”.
– Foldrarna vi tog fram till Nordiska Trädgårdar 2018 som pdf-filer. Visserligen finns
innehållet i dem redan på hemsidan, men det kan vara enklare för styrelser att dra ut
en pdf för att förse förtroendevalda med ”Detta är FSSK” och dem som anmäler sig
till intresselistan med ”Vill du också bli kolonist i Stockholm?”.
8) Rutiner
– Alla skrivelser ska ha FSSK som undertecknare. Däremot kan en person eller en
kommitté stå som mottagare av svar om detta är aktuellt.
– FSSKs utskicksregister omfattar nu enbart medlemsföreningarnas postmottagare,
i möjligaste mån utan personnamn för att det lättare ska kunna hållas aktuellt och
med hänsyn till GDPR. Adresser till olika funktionärsgrupper får vid behov tas fram
via KTF eller Studiefrämjandet.
– Den information som går ut från FSSK ska även sändas till alla styrelsemedlemmar och till information@fssk.se
– Önskemål om texthantering som inte kan invänta nästkommande möte i Informatioskommittén snabbehandlas av Anna Greta, som därefter per capsulam inhämtar
synpunkter från kommittén i sin helhet.
9) Nya uppdrag
– Följa lokalpressens synpunkter på koloniträdgårdar i Stor-Stockholm och förse den
med synpunkter, t ex i form av insändare.
– Upprätta adressregister utan personnamn över lokalpress och stadsdelsförvaltningar.
– Undersöka möjligheten att tillsammans med Framtidskommittén få besöka stadsdelsförvaltningarna för att ta del av deras syn på koloniträdgårdarna och framföra
FSSKs synpunkter.
– FSSKs grafiska profilprogram diskuteras vid kommande möte.
– Kommunikationsplan- och strategi är beroende av styrelsens verksamhet, men vi
ska ha dem i åtanke.
10) Frågor/förslag till styrelsen
– Vad vill styrelsen ta upp i nästa ”Stockholms-Kolonisten”? När bör det skickas ut?
– Stämmer stadens förbud mot miljögifter överens med FSSKs riktlinjer? Ska hemsidan ändras?
– Vi hoppas att det gemensamma kommittémötet i maj följs upp varje år, och att det
läggs utanför trädgårdssäsongen så att flera har möjlighet att delta.
11) Övriga frågor hade vi inga.

12) Nästa mötesdatum är onsdagen den 5 september. Kl 16.00 i Kolonisternas Hus.

ATT GÖRA:
Från

Beskrivning

Ansvarig

Klart

16 aug

Korrigering av oklarheter på hemsidan

AGS

v 33

16 aug

Tillägg i ”Föreningsinloggning”

LE

v 34

16 aug

Förslag till GDPR-formulär

AGS

v 35

16 aug

Utredning av i vilken mån FSSK kan
använda Studiefrämjandets register
över våra funktionärsgrupper och hur
det fungerar med enkäter och sammanställningar av sådana.

AGS

v 35

16 aug

Följa lokalpressen

hela kommittén

16 aug

Upprätta adressregister till lokalpress
och stadsdelsnämnder

