Förslag till arbetsordning för Ingenjörer för Miljön
IfM organiseras med en samordnande styrelse och operativa programråd som planerar och
genomför aktiviteter. Här ett förslag till roll- och ansvarsfördelning.
Styrelsen leder och samordnar verksamheten. Regelbundna styrelsemöten följer upp hur föreningen
utvecklas och vilka initiativ som tas. Styrelsen har ett särskilt ansvar för att hemsida och information
på Facebook är uppdaterad och relevant. Till styrelsemöten bjuds förutom ledamöterna även de
sammankallande i programråden in (se nedan). Detta för att ta till vara synergier mellan lokala
initiativ och seminarier/webbsända dito. Formellt kan även styrelsen i undantagsfall ändra
programrådens planerade verksamhet om styrelsen ser ett principiellt fel i upplägget.
Programråd med minst tre personer i varje programråd ansvarar för löpande programverksamhet.
Programråden utgår från de fysiska platser, där de kan mötas på ett enkelt sätt och där det finns
kunskap om potentiella talare, lokaler, frågeställningar etc som kan attrahera en publik. I varje
programråd finns en sammankallande som även bjuds in att delta i styrelsemöten (via webben). Som
reservlösning kan mejlrapportering från programråden till styrelsemöten även få förekomma.
På senare år har det bedrivits programverksamhet i Stockholm, Uppsala och Göteborg.
Programråden utser inom sig en sammankallande och har regelbundna möten dit intresserade
medlemmar är välkomna. För att ta till vara goda idéer och även för att få en bra kvalitet på innehåll
och val av talare/moderatorer är det rimligt att programverksamheten normalt planläggs terminsvis
med cirka ett halvårs framförhållning. Det finns också all anledning att ta tillvara synergier mellan
programråden och den möjlighet webbsändning och inspelning av event ger.
Programråden har möjlighet att begära ekonomiskt stöd för sin verksamhet om det uppstår
kostnader i samband med event. Styrelsen tar särskilt beslut från fall till fall. Utgångspunkten är att
medverkan – talare och moderator - i event sker utan arvode. Det som kan uppkomma är
resekostnader och andra särskilda kostnader i samband med ett event.
I budgeten för varje verksamhetsår kan det finnas avsatt en summa för löpande små utgifter för
programrådsverksamheten, en summa som i så fall beslutas på årsmötet i samband med antagande
av budget.
Arbetsordningen tillkommer för att skapa likvärdighet i föreningen och för att ta till vara synergier på
innehållssidan. Det är viktigt att föreningens arbete underlättas så att vi gör största möjliga nytta
med de begränsade resurser föreningen har.
Frågan om lokalkostnader och swishintäkter i samband med event etc lämnas tills vidare utanför
denna arbetsordning.
Denna arbetsordning antogs vid årsmötet den 22 april 2020 och gäller tills vidare.

