
 

 

 

 

Protokoll styrelsemöte Nr 8, Region Mitt  Datum 2016-12-10 
Plats: Söderhamn 

Närvarande: Jörg Bassek, Hans Levander, Anneli Funcke, André Axelsson, Marina Larsson, 
Anders Hedlund, Ulrika Hermansson, Louise Hammerin.  

Frånvarande: Christer Olsson, Filip Sjödin. 

Inledande gästbesök ifrån Studiefrämjandet Bengt Sundström som informerar om deras 
organisation, distrikt Mitt. Samverkan mellan Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet 
gällande första hjälpen, LABCDE – Studiefrämjandet kan vara koordinator och ev. erbjuda 
alla deras MO utbildning ifrågan.  
Söderhamn LA har ingen återväxt, endast fungerande skridskoverksamhet. 
Sammanslagning mellan Hudiksvall-, Söderhamn- och Bollnäs lokalavdelning föreslås. Bengt 
vill att styrelsen går vidare med förslaget.  
Söderhamn lokalavdelning får pengar ifrån riks baserat på antal medlemmar, utan att 
lokalavdelningen rapporterar/ skickar in handlingar. Lokalavdelningen anser att det är fel att 
de får pengar utan att rapportera och utan verksamhet. Förslag att motion kommer ifrån 
Region Mitt hur pengarna hanteras ifrån riksorganisationen till lokalavdelningen. Tack Bengt! 

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

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen upprättas och fastställs. 

3. Val av justerare  
André Axelsson enligt justeringslista. 

4. Verksamhetsplan 2017 
Sammandrag 2017 
- Lokalavdelningar, utveckla och stödja kommunikationen med lokalavdelningar – uppdrag till 
ACÖM. 
- Projektarbete – uppdrag till Ulrika. 
- Skogsmulle i förskolan – uppdrag till Anneli. 
- Utbildningsteam – uppdrag till Ulrika och ACÖM. 
- Sponsringsarbete – uppdrag till alla. 
 
 
 



Kommunikation 
Kommunikationsplan för Mitt, förslag tas fram ifrån ACÖM, kommunikatören.  
Ta fram kommunikationsplan för film ledarveckan sommar tillsammans med Riks, Öst.  
Ta fram en kommunikationsplan projekt MUL – Ulrika har ett påbörjat dokument.  

Två verksamhetsutvecklingsdagar 
Förslag 28/1, 29/1 eller 11/2. Plats Falun i Studiefrämjandets lokaler och Sundsvall i ev. 
lokalavdelningens lokaler.  
Möjlighet för lokalavdelningar att påverka verksamhetsplan 2017. Presentera regionens 
fokusområden, mångkulturella unga ledare, integration. Bjuda in en inspirationsföreläsare, 
Jörg tar kontakt med en kvinna från Somaliern. Lokalavdelningarnas ledare och styrelse 
bjuds in, en speciell inbjudan till regionens kursledare. Regionen står för kostnaderna 
 
5. Ekonomi 
André redovisar regionens ekonomi. Prel. prognos för 2016 visar på ett underskott.  
Ett utkast för en prel. budget för 2017 tas fram, Ulrika och André jobbar vidare med den. 
Ekonomihanteringen 2017 kommer förmodligen delvis att skötas av Smålandsidrotten. 
Undersöka att skaffa Swisch för regionen. 

6. Beslutspunkter 
a) Sammanslagning LA 
Hans och Anders H får i uppdrag att gå vidare med en sammanslagning av Hudiksvall-, 
Söderhamn- och Bollnäs lokalavdelningar.  
b) Deltagande RO-möte  
Ledarveckan, RO-möte, Anneli representant tillsammans med Jörg.  
c) Kursledare uppskattning 
Två biobiljetter till regionens aktiva kursledare, som tack.  

7. Nästa möte 
Telefonmöte, måndag den 30/1-2017 kl. 20:15. 

8. Mötet avslutas  
Ordförande avslutar mötet.  
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