
  
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 5, Region Mitt Datum: 2015-09-28 

Närvarande: Christer Olsson, André Axelsson, Hans Levander, Anneli Funcke, Inger 
Markusson, Filip Sjödin, Marina Larsson, Ulrika Hermansson, Linda Staaf. 

Frånvarande: Jörg Bassek, Ingrid Åsén Lidberg 

Plats: Telefonmöte 

§ 
1. Mötet öppnas 
Vice ordförande Christer Olsson hälsar alla välkomna och meddelar att ordinarie 
ordförande Jörg Bassek inte kan närvara på dagens möte pga resa och att Christer därför 
kommer vara dagens mötesordförande. 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Val av justerare  
Marina Larsson väljs till justerare. 

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

5. Beslut sedan förra mötet 
a) En extern hårddisk för ca 1000kr har fått köpas in till VU Ulrika som fick slut på 
utrymme. 
b) Jacka och skjorta som sänts till Ingrid var för små i storleken och hon kommer att få nya 
som hon kan använda.  

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
En balans- och resultatrapport har mailats ut strax innan mötet. Vi når inte riktigt våra mål 
då vi har färre kurser än planerat. Kurserna vi har går däremot ihop sig. Mångkulturella 
ledare är ett stort och kostsamt projekt som gör det svårt att täcka Ulrikas lön. Och andra 
sidan skapar detta projekt stor uppmärksamhet och publicitet som även kan gagna oss 
framöver. Men vi bör fundera på att säkra upp ekonomiskt och styra upp projekten så vi ej 
går back. Vi kommer inte vara i balans vid årsskiftet. 
En kostnadsmall för utbildningar efterfrågades och man ombads kontakta Maria på 
regionkontoret för att få en sådan. 
 
b) Regionträffar hösten 2015 
Borlänge har i nuläget 12st anmälda. Ulrika och Annelie (end lördag) kommer att vara 



  
  

 
regionens representanter under träffen. Catering kan behövas då fler representanter från 
styrelsen inte kunde närvara. Ulrika får fria händer att inom budget styra med catering och 
om budget inte håller kontakta André för vidare diskussion. 
 
c) VU 
Ulrikas projekt får mycket uppmärksamhet både av media och av Riks. Projektet 
Mångkulturella unga ledare drivs vidare och hon fortsätter att söka större summor pengar 
för att utveckla projektet. Det jobbas vidare med projektet Unga Ledstjärnor. Ett 
samarbete med Vålådalen under höstlovsveckan har inletts där man vänder sig till familjer 
– de står för boende och Friluftsfrämjandet för aktiviteterna. 
Inger håller en Mulleutbildning i Bollnäs som efterfrågats av förskola. 

d) Utbildningsteam Barn 
Annelie och Ulrika driver frågan. Fler utbildningar behövs. De jobbar nu på att kolla upp 
vilka kursledare som finns i regionen och tar fram datum för nästkommande år. Tanken är 
att ha ett fast antal kurser som genomförs årligen vid ungefär samma tidpunkt. 
Inger kommer att hjälpa Annelie och Ulrika i frågan. Det finns ett avtal från Riks om hur 
”Mulle i förskolan” ska gå till vad gäller medlemskap etc. Styrelsen önskar ta del av det 
avtalet. Punkten kvarstår till nästkommande styrelsemöte då vi fortsätter att diskutera 
frågor kring våra barnutbildningar. 

e) HLR och Första Hjälpen 
Hans har varit i kontakt med Studiefrämjandet och med flera olika lokalavdelningar som 
visat intresse för att genomföra kurser i HLR och Första Hjälpen. Förhoppningen är att 
kunna erbjuda det löpande i regionen varje halvår. Styrelsen är mycket positiv till idén och 
Hans jobbar vidare med frågan. Återkommer med ny rapport på nästa styrelsemöte. 

7. Beslutspunkter 
a) Tre nya till kursledarkurs inom UT Alpint 
Styrelsen beslutar att de tre personerna som önskar gå en kursledarkurs inom 
UtbildningsTeam Alpint skall få göra detta. 
b) UT Alpint önskar nya tröjor från Friluftsfrämjandets webbshop 
Frågan gällde fem nya tröjor/mellanlagersjackor till tre nya kursledare. André kollar upp 
varför fem tröjor behövs till tre deltagare, samt om de inte kommer att få några andra 
liknande profilkläder efter avslutad kurs. Styrelsen beslutar att ge André mandat att fatta 
ett eget beslut om vad som är lämpligt att köpa till UT Alpint utifrån antalet kursledare och 
övriga redan tillgängliga profilkläder.  

8. Utbildningar 
a) Genomförda 
Christer höll ett webbtillfälle i Bollnäs 26/9.  
 
b) Planerade 



  
  

 
Mulle 2/10, ledarkurs skridsko 3/11, alpina v.2 och helgkurs alpina intro v.3. 
Webbutbildningar. Sundsvall 11/10, Borlänge 18/10 och Västerås 15/11. 

9. Skrivelser 
a) Inkommande 
En enkät om stärkandet av friluftslivet i Västmanland har inkommit och skickats vidare till 
berörda lokalavdelningar. 
b) Utgående 
Nyhetsbrevet Dra åt skogen har kommit ut sedan senaste mötet.   

10. Övriga frågor 
a) Fysiskt styrelsemöte 
Ett fysiskt styrelsemöte har planerats in till den 12/12 i Söderhamn. Viktigt att så många 
som möjligt kan komma då detta är det enda mötet på hela året som vi får chans att träffas 
och prata på djupet om viktiga frågor.  
b) Nya kontaktpersoner mot lokalavdelningar 
Frågan flyttas till nästa möte. 
 
11. Nästa möte 
26 oktober 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  
Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Jönköping 2015-09-28 

Mötesordförande  Justerare  Mötessekreterare 

 

Christer Olsson Marina Larsson Linda Staaf 


