
    
 
Protokoll styrelsemöte Nr 4, Region Mitt Datum: 2016-08-29 

Närvarande: Jörg Bassek, Christer Olsson, André Axelsson, Hans Levander, Marina 
Larsson, Anneli Funcke, Linda Staaf, Louise Hammerin, Ulrika Hermansson. 

Frånvarande: Filip Sjödin, Jennika Lindblad, Anders Hedlund. 

Plats: Telefonmöte 

§ 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Jörg Bassek hälsar alla välkomna. 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och lägges till handlingarna. 

4. Val av justerare  
Marina väljs till justerare. 

5. Beslut sedan förra mötet 
Inga beslut sedan förra mötet. 

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
Bokföringsprogrammet Speedledger är igång för regionen. För att bokföringen skall 
komma igång ifrån kontoret stämmer Linda och André av efter dagens möte. Linda skickar 
sedan en ekonomirapport innan nästa möte. 
b) VU 
Mångkulturella unga ledare var 8-9 ungdomar under ledarveckan. Ny uppstart med 
projektet i höst, Jämtland-Härjedalen ger 30 000 kr till projektet. Inväntar besked på 
ansökan hos Allmänna Arvsfonden gällande projektet. Utbildningsteam kajak har slutfört 
sin utbildning. Utbildningsteam MTB flyttar höstens utbildning till våren 2017. 
Utbildningsteam barn har planerad utbildning i höst. Ulrika kontakter ansvariga i 
utbildningsteamen för att begära budget för utbildningarna 2017.  
c) Ledarveckan 
En lyckad vecka med många aktiviteter och stor uppslutning av deltagare, dock inte 
många deltagare ifrån Region Mitt. Ordförande tackar för den insats som gjordes under 
ledarveckan! 

 



    
 
7. Beslutspunkter 
 
a) Regionträff 2017 
Förslag gällande gemensam regionstämma 2017, med Region Öst, på Gotland eller i 
Örebro diskuteras. Geografiska och ekonomiska synpunkter inkommer angående 
gemensam stämma. Ett förslag är att stämman istället genomförs i mitten av regionen 
med någon fysisk aktivitet som regionen ordnar själva. Styrelsen beslutar att Hans och 
Jörg tar fram ett arbetsförslag/arbetsgrupp till nästa möte gällande arbetet med 
regionstämman. 

8. Utbildningar 
a) Genomförda 
Kajakutbildning med nio deltagare. 
Skogsmulleutbildning genom projekt Mångkulturella unga ledare. 
Ämneskurser under ledarveckan. 
 
b) Planerade 
Barnutbilning den 30/9-2/10 i Ludvika. 
Någon strategi ska finnas för hur pedagoger anmäler sig till Skogsmulle-utbildningarna. Vi 
måste lansera hur det fungerar, för att de ska veta hur läroplanen finns med i utbildningen. 
HLR och första hjälpen. Anna Vikholm kontaktad. Det är på gång. 

9. Skrivelser 
a) Inkommande 
Inga inkommande skrivelser. 
 
b) Utgående 
Utskick av nyhetsbrevet, Dra åt skogen, planeras ske under september månad.  

10. Övriga frågor 
a) Ungdomsstämman 
Regionen har fem ombud. David ifrån Mångkulturella unga ledare är ett av delegaten. 
Jennika har kontakt med ev. representanter ifrån Ludvika LA. 
 
b) Kansliets organisation 
Sofia Ödeen på kontoret har sagt upp sig och avslutar sin anställning under september 
månad. Hennes tjänst kommer att ersättas med en ny kommunikatör, 
rekryteringsprocessen är igång och målet är att anställning sker i november.  
 
11. Nästa möte 
29 september kl. 20:15 via telefon.  

12. Mötet avslutas  



    
 
Ordförande avslutar mötet.  

 

Jönköping 2016-08-29 

Mötesordförande  Justerare  Mötessekreterare 

 

Jörg Bassek Marina Larsson Louise Hammerin 


