
  
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 4, Region Mitt Datum: 2015-08-31 

Närvarande: Jörg Bassek (fram till §4) , Christer Olsson, André Axelsson, Hans Levander, 
Anneli Funcke, Ingrid Åsén Lidberg, Ulrika Hermansson, Linda Staaf. 

Frånvarande: Inger Markusson, Filip Sjödin, Marina Larsson (Jörg Bassek frånvarande 
från punkt §5) 

Plats: Telefonmöte 

§ 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Jörg Bassek hälsar alla välkomna. Jörg meddelar att han skall delta i ett 
RO-möte nu, och det beslutas att Christer Olsson tar över som mötesordförande när Jörg 
avviker. 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Val av justerare  
Hans Levander väljs till justerare. 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.   

5. Beslut sedan förra mötet 
Inga beslut.  

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
Regionens ekonomi är fortsatt god. 
 
b) Regionträffar hösten 2015 
Regionträffen i Östersund blev inställd p.g.a. för få deltagare. 
Till de två nästkommande regionträffar i Borlänge 16-18/10 och Västerås 13-15/11 
efterfrågar Ulrika om det finns några som kan delta och representera styrelsen vid dessa 
träffar. Det är bra om alla styrelsemedlemmar kollar sina kalendrar och ser om de kan 
delta på en eller båda regionträffarna, och sedan återkommer till Ulrika i frågan.  
 
c) VU 
Pilotprojektet Mångkulturella ledare lanserades under Ledarveckan och blev mycket 
lyckat. Hon träffar några av dem igen i Borlänge nästa vecka. De är positiva och har själva 
börjat hitta nya potentiella ledare bland sina vänner. Nytt nyhetsbrev på gång till nästa 



  
  

 
vecka. 
Att uppmuntra och utveckla UtbildningsTeamen har varit en av Ulrikas arbetsuppgifter, 
men hon upplever att de som ingår i utbildningsteamen inte känner till hennes roll. 
Styrelsen beslutar att Ulrika är styrelsens mellanhand och kommunikatör gentemot 
UtbildningsTeamen.  
Ulrika och Anneli pratar ihop sig om det fortsatta arbetet med och för Utbildningsteamen 
och rapporterar vad de kom fram till vid nästa möte. 

d) Ledarveckan 
Många deltagare 700-800st. Mycket ledare, bra med aktiviteter och ett stort engagemang.    

e) Arbetsmöte Idre 
Inga beslut fattades då det var för få styrelsemedlemmar på plats, men man diskuterade 
olika saker som ex. regionträffarna. 

f) Webbutbildningarna 
Riks vill inte att man använder order ”utbildning”, vi väntar just nu på material från Riks om 
vad det kan kallas och vad det skall innehålla. Region Mitt har fyra webbutbildare som står 
redo att utbilda lokalavdelningarnas webbredaktörer. 

7. Beslutspunkter 
a) Har VU Ulrika mandat att styra UtbildningsTeamen? 
Styrelsen beslutar att Ulrika är styrelsens mellanhand och kommunikatör gentemot 
UtbildningsTeamen.  
Se §6c. 

8. Utbildningar 
a) Genomförda 
Inga – den tänkta kajakledarutbildningen blev inställd pga för få deltagare.  
 
b) Planerade 
Man planerar en ny kajakledarutbildning tillsammans med Norr. Ulrika har kontakten med 
våra utbildare ang detta. En långfärdsskridskoutbildning den 21-22/11. 
Webbutbildningarna, den alpina verksamheten som snart drar igång. André har en 
matlagningshelg inplanerad första helgen i oktober.  

9. Skrivelser 
a) Inkommande 
Inga sådana ärenden. 
 
b) Utgående 
Nyhetsbrevet Dra åt skogen kommer ut i nästa vecka.   



  
  

 
 

10. Övriga frågor 
a) HLR-kurs 
Målsättning finns att ge alla ledare en kurs i HLR (Hjärt- och Lungräddning) och Första 
Hjälpen vartannat år. Det kan finnas en väg fram tillsammans med Studiefrämjandet i 
detta. Hans kontaktar Studiefrämjandet  nästa vecka för att se om ett samarbete kan 
inledas kring HLR-kurser och Första Hjälpen, samt rapporterar om detta på nästa 
styrelsemöte. 
 
11. Nästa möte 
28 september kl.20.15 via telefon.  Vi kommer då prova att genomföra mötet med ett 
gratisnummer. Mer information om telefonnummer och koder kommer i kallelsen till nästa 
möte. 

13. Mötet avslutas  
Ordförande avslutar mötet. 

 

Jönköping 2015-08-31 

Mötesordförande  Justerare  Mötessekreterare 

 

Christer Olsson Hans Levander Linda Staaf 


