
Infogruppen inom FFE:s stYrelse'

Birgitta, Janicke, Marianne, Maria
Vårt fiirslag:

Tnfo inom styrelsen

Allmänt: Hanteringen av den interna av informationen till styrelsemedlemmarna måste

stramas uPP!

* Kallelse i god tid till möten tillsammans med aktuella handlingar' (Berör friimst AU men

även andra säm vill ta upp frågor på möten' Kräver samarbete med sekr')

L
* Protokoll så fort det går till alla styrelsemedlemmar' (sekr)

* Den som skickar ett offentli gfbtevlremiss/uttalande eller dyl skall ovillkorligen siinda ett

L , .*;li;årrL*tii ftir upptryct"i"gl registrering/arkivering och vidare distr' inom styrelsen

* lnfo som berör styrelsen och som bör komma denna snabbt till del ( ej tid invåinta möte) bör

ej fastna hos någon/några. Kan ftirmedlas vidare av kanslisten'

* Anviind fa</telefon for att sprida info inom styrelsen' Nödvåindigt med uppdaterade namn-

listor diir det framgår på vilket sätt man kan kommunicera med vederb' fiirutom tfn' Listor kan

göras av kanslisten.

Kommentarer: Kansliet bör kunna fungera som spindeln i nätet vad gäller information' Detta

förutsätter dock modern utrustning' PC samt fax star på önskelistan'

OBSI Allt som sägs ovan fiirutsätter att man som medlem i FFE:s styrelse ser sig en av

många kuggar i eit nlul Vi måste alltid fråga oss själva: Vem/vilka behöver få del av

vad j ag gi ortlskrivitihört/tänkt, o's'v'

Info till medl emsorgani sationerna'

* Bladet fr Ekoparken minst 4 ggiltLt' Beteckningen " nyhetsbrev " något missvisande då

informationen inte åir tillräckligt ny for att leva upp till den beniimningen'

Extrablad bör ges ut niir det rir motiverat t'ex eftäi viktigare ordforandekonferenser o dyl eller

"* rag", stirskllt betydelsefullt har intråiffat"
gird.t?.a ordinariejbör håltas så aktuellt som möjtigt' Medlemsorganisationema bör

medverka och berätta om sin verksamhet'

Lsvurig: Janicke i samarbete med Richard, Mariaszrmt alla andra som bidrar med mtrl'

Mellan u:tgivningarna bör a1la fundera på vad som skall tas med i kommande " blad'" Maria

kan håtr fungera som " uppsamlare'"

* Pressreleaser. Kan skrivas av Janicke och Maria' Skall alltid göras i nåira samarbete med

Richard.

* Kan vi skaffa sponsor till Bladet fran Ekoparken? Denne skulle kunna omnåimnas på ett

diskret sätt på " bladets " fti{sta sida'
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* Intalad info till medlemsorgarfsationerna? Eu tfn'nr dit man kan ringa for att fä höra

" senaste nytt " fran Nsp( dvs allt 'o* 
u'U* "* l'Hur ordnas deua rent praktiskt/finansiellt'?

Ansvarig: Maria.

Info extemt.

* " Bladet " kan distibueras även extemt' Till vem/vilka?

* Skapa informellt nätverk av joumalister som iir intresserade av de frågor som FFE driver'

Vem gör det ft,rutoä;;;k" å"f' Uaj"iHur skall det ske? Vitka frågor vill vi fora fram?

Material ftir detta?

* Enkel broschyr om FFE. Skrivs och trycks. a] os: fjzitla' 
Ersiitter i viss mån vår mera (

* pedagogisk verksamhet: Med det menar vi vandringar iNsp /foreläsning*!:%#'5 
''*'4tZ'7gl6,

dragningar d?ir vi bJttt* ; bakgrunden till lagen oÅ N1p och vad den omfattar#'#'

Kan ske på manga rå.n, vi foreslåi i"f"äfii'J'öiiii' p"fittr'lapplisor' taxichaufforer' guider

låirare, dagisgrupper, mfl' Kan också 'ikt* 
titt 

'#u 
*tål"msorganisationer' Htir kan Maria bli

;;tk ffi.Åo" 
^florutsatt 

att hon fär rätt info/utbildning'

* Artiklar, in1ägg m.m. i tidningar. 4*af,*zi'V* t 'f// 1 * y'/'

* Medverkan i debatter/uppvaktningar' o' dyl' A'%4"il/eådf i/t

* ,, NäWerksarbete " fr,'n q? i ft/&"

t Sprida vår broschYr *// * *// *

* sätja kartan. '/r - 1/ '* /6nza*r$ '/'e'd //*
/rr,. ä.neffiW{- )L
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