Minnesanteckningar från
FSSKs kommitté för information
Datum: 5 september 2018

Närvarande:

Förhindrade:

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

AnneKristin Johansson

1) Mötets öppnandes av Stig.
2) Dagens minnesanteckningar fördes av Anna Greta.
3) Minnesanteckningarna från föregående möte har godkänts och lagts ut på hemsidan.
4) Dagordningen godkändes.
5) Stockholms-Kolonisten 3-18
diskuterades och lämnas till styrelsen för godkännande innan den sänds ut till medlemsföreningarna.
6) Rapporter
– Styrelsemötet i augusti föranleder inte någon insats av Informationskommittén.
– Studiefrämjandet informerar studieorganisatörerna om aktuell kursverksamhet,
som i samband med detta även läggs ut på vår hemsida.
– Studieorganisatörerna informeras via föreningarnas postmottagare om att både
kurser och studiebidragsblanketter nu fått en egen plats på hemsidans startsida.
– Medlemsföreningarna har informerats om att program och utställarförteckning till
Stockholm Urban Garden Show finns under ”Senaste nytt”.
– Aktuella adresser till olika media får vi via Studiefrämjandet när vi behöver dem.
7) Grafisk FSSK-profil
för mejl, brev, Stockholms-Kolonisten, foldrar och affischer m m ska snart tas fram.

8) Kommunikationsplan
ska tas fram och kommittén avvaktar styrelsen direktiv.
9) Hemsidan
Arbetet med att hålla hemsidan aktuell och användarvänlig pågår löpande, och Informationskommittén tar alla förslag i beaktande. En idé att vidareutveckla är att lista
miljödiplomerade föreningar och komplettera ”Vår miljöpolicy” med den.
10) Fråga/förslag till styrelsen
– Stockholms-Kolonistens målgrupp. Nu är detta en kanal för löpande information till
föreningsstyrelserna, som i förekommande fall vidarebefordrar den till funktionärer
och föreningsmedlemmar, men hur tänker styrelsen för framtiden?
11) Övriga frågor hade vi inga.
12) Nästa mötesdatum är torsdagen den 4 oktober. Kl 16.00 i Kolonisternas Hus.

ATT GÖRA:
Från

Beskrivning

Ansvarig

16 aug Förslag till GDPR-formulär och text AGS
till ”Föreningsinloggning”

Klart
under
höst
en

16 aug Följa lokalpressens insändare m m

hela
konkommittén tinuerligt

5 sept

Kommunikationsplan enligt
styrelsens direktiv

hela
kommittén

5 sept

Diskussionsunderlag för en grafisk
FSSK-profil

AGS och
LE

under
höst
en

5 sept

Lista över vilka föreningar som är
miljödiplomerade?

AGS

4 okt

