
    
 
Protokoll styrelsemöte Nr 6, Region Mitt Datum: 2016-10-31 

Närvarande: Jörg Bassek, Christer Olsson, André Axelsson, Marina Larsson, Anders 
Hedlund, Louise Hammerin, Ulrika Hermansson (från § 5). 

Frånvarande: Filip Sjödin, Hans Levander, Anneli Funcke. 

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  
Christer Olsson väljs till justerare. 

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

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
Beräknat resultat per den 30/9-2016, ca 28 000 kr. I dagsläget finns några osäkra plus 
och minusposter, tydligare bild om 2-3 veckor. Jörg och André får i uppdrag av styrelsen 
att arbeta för att finna en balans i ekonomin. Utbetalningar skall, tills det ekonomiska läget 
är klart, godkännas av ordförande och kassör.  
b) VU 
Ulrika har varit på verksamhetsträff tillsammans med övriga regioner och riks, viktig träff 
för att arbeta framåt tillsammans. Fokus var verksamhetsplansarbete. Styrgruppsmöte 
tillsammans med Region Öst - friluftsakademin och mål gemensamt 
verksamhetsplansarbete.  
Arbetat med Länsförsäkringar Jämtland och Åre kommun för att kunna starta upp projekt 
Mångkulturella unga ledare (MUL) där.  
Inväntar svar från Allmänna arvsfonden och Kronprinssesparets fond gällande medel till 
MUL.  
c) Ungdom/Ungdomsstämman 
Rapport ifrån Marina som sitter i samordningsgrupp Ung och medverkade vid 
ungdomsstämman i Stockholm. Motion gällande egen ungdomsorganisation fick avslag, 



    
 
istället arbeta mot ett Friluftsfrämjandet med en strukturerad samordningsgrupp. I 
samband med stämman diskuteras hur ungdomar mer kan samverka utanför 
verksamhetsgrenar och nationellt.  
d) ACÖM möte 
Mitt och Öst tillsammans i Jönköping den 8/10. Ett möte mot ett gemensamt 
Friluftsfrämjandet, strategiskt utvecklande möte. 
e) RO-vision  
Skriftlig rapport ifrån Anneli: 
Mötet gick igenom en lång verksamhetsplanering som riks arbetat fram. Vi fick också 
information om arbete som pågår både ute i regionerna och riks arbete, Skogshjältarna,  
Meningsfull väntan, Utveckla Skogsmulle samt att börja samordna ansökningar för 
pengar till olika projekt. Release 2 kommer snart att vara klar för hemsidan. 
Vi arbetade också med vår utbildningsorganisation Friluftsakademin. 
För att det skall fungera som alla regioner vill krävs det att någon arbetar aktivt med 
Friluftsakademin. Det är därför beslutat att anställa en person som ska arbeta med det. 
Riks står för 50 % av kostnaden och regionerna delar på övriga 50 % efter medlemsantal. 
Vi hoppas att detta ska ge en positiv effekt för all utbildning inom Friluftsfrämjandet. 
f) Ny kommunikatör 
Anna Kim-Andersson börjar sin anställning som kommunikatör den 1/12-2016 på 50 %.  
g) Arvodering 
Utbildningsteamen skall få i uppdrag att se över behovet av antal ledare per deltagare på 
utbildningarna. Regionen skall justera summan för arvodering med målet att det är 
likvärdigt som Region Öst. André och Louise får i uppdrag att reda i sociala avgifter för 
arvodering. 
h) Regionstämma 2017 
Regionstämman skall äga rum den 8/4-2016 i Västmanland.  
 
7. Beslutspunkter 
a) Styrelsen beslutar att det skall vara två representanter ifrån Region Mitt vid 
styrgruppsmötena för ACÖM. 
b) Styrelsen beslutar att medfinansiera en tjänst i Friluftsakademin 2017, 50 % anställning 
delat på alla regioner utifrån medlemsantal (bakgrund se § 6e). Anders Hedlund 
reserverar sig mot beslutet.  

8. Utbildningar 
a) Genomförda 
Barnutbildning genomförd 30/9-2/10 i Ludvika, 12 deltagare ifrån följande 
lokalavdelningar: Arbrå, Säter, Leksand, Skinnskatteberg, Ludvika, Smedjebacken, 
Västerås, Strängnäs.  
 
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. 
Långfärdsskridskor, utbildning 1, 11-12/2 i Hudiksvall.  

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

10. Övriga frågor 
a) Kursledare/rutiner 
Punkten skjuts till nästa möte. 
 
11. Nästa möte 
28 november kl. 20:15 via telefon. 
Fysiskt styrelsemöte den 10 december. 

12. Mötet avslutas  
Ordförande avslutar mötet.  

 

Jönköping 2016-10-31 

Mötesordförande  Justerare  Mötessekreterare 

 

Jörg Bassek Christer Olsson Louise Hammerin 


