
    
 
Protokoll styrelsemöte Nr 5, Region Mitt Datum: 2016-10-03 

Närvarande: Jörg Bassek, Christer Olsson, André Axelsson, Hans Levander, Marina 
Larsson, Anneli Funcke, Anders Hedlund (från § 6b), Louise Hammerin, Ulrika 
Hermansson. 

Frånvarande: Filip Sjödin. 

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  
Anneli väljs till justerare. 

5. Beslut sedan förra mötet 
Styrelsen har beslutat att bekosta kursledarkurs för följande personer: Ebba Björklund, 
Johan Svanberg och Erik Norman. De ska verka som alpina kursledare och ingå i det 
alpina utbildningsteamet.   
Evis Engman har av AU bifallits ersättning för förlorad arbetsinkomst som kursledare för 
barnutbildning. Ett undantagsfall då utbildningstillfället flyttades från helgdag till vardag. 

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
Halvårsrapport. Rapporten behöver kompletteras med ett par månader för ett aktuellt 
resultat som delges vid nästa möte. Vissa intäkter i form av bidrag/sponsorer väntas in.  
b) VU 
Ulrika har varit i Salzburg tillsammans med Anna Vikholm på konferensen EOE 2016, där 
presenterades projektet Mångkulturella unga ledare och internationella kontakter 
etablerades. 
Ulrika arbetar på ökad samverkan med Studiefrämjandet. 
Kontakt med Åre LA gällande ungdomsprojekt samt kontakt med Östersund LA gällande 
uppstart av verksamhet. 
Kommande ligger VU-träff i Skrylle, där fokus är verksamhetsplan 2017 och samverkan 
mellan regioner och riks. Styrelsen ger Ulrika i uppdrag att framföra till riks att 



    
 
regionstyrelsen förväntar sig att riks står för kostnaden för träffen.  
Kommande är också ACÖM möte i Jönköping tillsammans med Region Öst.  
Långfärdsskridsko träff, avvakta kontakt/info som ska ske direkt med utbildningsteamen. 
c) Regionstämma 2017 
Arbetsgruppen, Hans och Jörg, ger Söderhamn som förslag på stämmoplats 2017. 
Styrelsen bifaller förslaget. Arbetsgruppen får i uppdrag att till nästa möte ge förslag på 
datum för stämman 2017. 
 
7. Beslutspunkter 
Styrelsen beslutar att bekosta omkostnaderna för en observatör, utöver regionens fem 
ombud, till ungdomsstämman. 

8. Utbildningar 
a) Genomförda 
Barnutbildning genomförd 30/9-2/10 i Ludvika. Rapport till nästa möte. 
 
b) Planerade 
Alpint, intro, 5-8/1 i Vemdalen. 
Alpint, utbildning 1 och 2, 5-12/1 i Vemdalen. 
Alpint, fortbildning skidteknik, 9-12/1 i Vemdalen. 
En långfärdsskridskoutbildning med flexibel plats bör planeras. 

9. Skrivelser 
a) Inkommande 
Inga inkommande skrivelser. 
b) Utgående 
Inga utgående skrivelser.   

10. Övriga frågor 
a) Arvodering 
Styrelsen beslutar att ge André, Annelie och Ulrika i uppdrag att se över arvoderingen 
gällande kursledare. Förslaget ska diskuteras med utbildningsteamen.  
Louise får i uppdrag att undersöka sociala avgifter vid arvodering av kursledare.  
Styrelsen beslutar att utbilda två kursledare till Skogsmulle i förskolan, enligt det koncept 
som finns framtaget i organisationen.  
b) Kursledare/rutiner 
Punkten skjuts till nästa möte. 
c) Jennikas styrelseuppdrag 
Jennika har frånsagt sig sitt styrelseuppdrag. 
 
11. Nästa möte 
31 oktober kl. 20:15 via telefon. 



    
 
Fysiskt styrelsemöte den 10 december. 

12. Mötet avslutas  
Ordförande avslutar mötet.  

 

Jönköping 2016-10-03 

Mötesordförande  Justerare  Mötessekreterare 

 

Jörg Bassek Anneli Funcke Louise Hammerin 


