Protokoll styrelsemöte FYR

30 maj 2016

Plats: Stockholm – Fritidsforum
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Närvarande: Elna Ynghed, Anna Fredriksson, Andrew Almqvist, Per-Erik Söderström, Ursula Diaz Diaz,
Anders Johansson.
Ordförande: Andrew Almqvist
Sekreterare: Ursula Diaz Diaz
Justerare: Anders Johansson, Elna Ynghed
Medlemskap
Kostnad för medlemskap 200kr/år och vid eventuella förändringar hänvisar vi till stadgarna.
För tillfället får en bli medlem och kontaktas sedan av oss med bl.a. inbetalning, Elna skriver denna
välkomsttext.
För godkännande av medlemskap utgår vi ifrån ”Fritidsledarens roll och funktion i öppen
verksamhet”, i annat fall är en välkommen att vara stödmedlem. I tveksamma fall beslutar styrelsen
om medlemskap.
Som stödmedlem har en inte rösträtt på årsmöten. Stödmedlemar får kontinuerlig information från
FYR. Kostnaden är stödmedlemar är 200kr/år.
För fritidsledarstuderande är medlemskapet gratis och de har ingen rösträtt på årsmöten. De får
även kontinuerlig information från FYR. Vid anmälan av studerandemedlemskap skall datum för
avslutad studie anges samt skola, sedan kontaktas studerandemedlem för uppdatering av sitt
medlemskap.
Uppgifter som behövs för medlemskap; namn, titel/arbetsplats, kommun, kontaktuppgifter,
födelsedatum, typ av medlemskap, för studerande även skola och skolslut.

Kommunikation
Vi skapar en sida på Facebook där den mesta informationen kommer att finnas med regelbunden
uppdatering. På facebooksidan kommer även länk för anmälan till medlemskap. För facebooksidan
skall alla vara administratörer, Elna är ansvarig för kontakten med Fritidsforum.
Om vi får en flik under Fritidsforums hemsida kommer vi att lägga upp protokollen där och länka till
dessa på vår facebooksida.
Ursula startar en hemsida med information samt kontaktuppgifter.
Marknadsföring
Ursula ser med sin kollega Sam om han kan göra en logga till oss. När förslagen kommit skall alla
rösta.
Ekonomi
För tillfället har vi ingen ekonomi då vi inte sökt några pengar och har inte några medlemmar.
Anders undersöker vart vi kan söka pengar.
LÄEF-infotext
Fritidsledarens yrkesroll – FYR startades hösten 2015 för att stärka fritidsledaren yrkesroll och
yrkesetik, att synliggöra fritidsledarens funktion och samhällsnytta.
För att göra detta kommer vi som förening att aktivt arbeta med frågorna som rör yrkesrollen i
samverkan med olika aktörer som t.ex. Svenska settlementförbundet, fritidsledarskolorna och
Fritidsforum med flera.
Vi vänder oss till verksamma fritidsledare och det finns tre olika typer av medlemskap. För att se
vilket som passar dig, gå in på vår facebook sida!
Fritidsledarskolor
Andrew kontaktar fritidsledarskolorna för framtida samarbete.
Andrew tar upp att intagningskraven till fritidsledarskolorna eventuellt ska sänkas. Vi beslutar att
Andrew skriver en text som vi alla godkänner och sedan skickas detta till fritidsledarskolorna.
Poywe
Anders ser närmare på vad Poywe är och om vi ska bli medlemmar i detta.
Framtiden
Styrelsen kommer att hålla kontakten via Facebook samt Skype.
I samband med rikskonferensen kommer styrelsen att ha möte. Anders kollar med Fritidsforum
angående kostnader för marknadsföringsmaterial till Rikskonferensen.

Medlemskap i andra organisationer
FYR är medlemar i både SSF och IFS-Norden.
Region
Anna lyfter frågan om problematiken med att vara spridda i hela landet i form av eventuell missad
information.
Vi skall ta del av våra nätverk och rekrytera ambassadörer. Ambassadörerna ska i sin tur vara vår länk
ut i hela Sverige och hjälpa oss att sprida information.
Åtgärdslista
-

Andrew kontaktar fritidsledarskolorna i marknadsföringssyfte
Anna startar en facebooksida
Ursula ansvarar för att göra en hemsida samt ansökan av domän
Elna skriver ihop en text som sedan ska skickas till alla nya medlemmar samt
informationsblad till potentiella medlemmar
Anders undersöker vart vi kan söka pengar
Ursula tittar närmare på Rikskonferensen
Anna fixar medlemsregistrering
Anders undersöker Poywe

Nästa styrelsemöte är den 18/10 kl 14.00
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