
  
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 11, Region Mitt Datum: 2016-03-21 

Närvarande: Jörg Bassek, Anneli Funcke, Christer Olsson, Hans Levander, Marina 
Larsson, Linda Staaf, Ulrika Hermansson, Inger Markusson 

Frånvarande: Ingrid Åsén Lidberg, Filip Sjödin, André Axelsson 

Plats: Telefonmöte 

§ 
1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Val av justerare  
Hans Levander väljs till justerare. 

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

5. Beslut sedan förra mötet 
Inga beslut. 

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
André är inte närvarande på dagens möte så vi flyttar punkten till nästa möte. 
 
b) VU 
Idag fanns inte mycket tid över till rapportering. Men Ulrika berättar om möten hon haft 
med LA där frågan kommer upp om vad medlemspengarna går till. Eftersom att frågan 
ofta uppkommer kan det vara bra att ta fram lätt överskådlig information om detta som alla 
enkelt kan förmedla. 
 
c) Regionträffen 23/4 
På förra mötet togs beslut om att vara på Donnarsgården vid Regionstämman. Men då 
denna var fullbokad vid bokningstillfället därpå så tittade man vidare på alternativ. Jörg 
föreslår nu Cosmoz i Borlänge istället. Lokalen finns i centrala Borlänge med bra 
kommunikationsmöjligheter. Priset är 5 700kr ex. mat. Maten kommer Jörg att ordna, och 
totalsumman kommer att bli mindre än vad Donnarsgården skulle kostat. 
Under dagen kommer Ulrika prata om MUL och vi kommer även få en föreläsning av två 
somaliska bandyspelare. 



  
  

 
Styrelsen beslutar att förlägga Regionstämman till Cosmoz istället och godkänner 
programmet. 

d) Verksamhetsplanen 
Styrelsen godkänner Verksamhetsplanen till Regionstämman 2016. 

e) Verksamhetsberättelsen 
Ulrika jobbar på med verksamhetsberättelsen och skickar ut den till styrelsen för 
påseende under veckan. 

7. Beslutspunkter 
a) Styrelsen beslutar att istället förlägga regionstämman till Cosmoz i Borlänge. 
b) Styrelsen beslutar om att godkänna Verksamhetsplanen. 
c) Styrelsen beslutar att låta Jörg, Christer och Hans skriva svar på de remisser och 
motioner som inkommit och presenterar dem för styrelsen i veckan (se 9a) 
 
8. Utbildningar 
a) Genomförda: Barnutbildning i Falun 19-20/3 för 12 deltagare, dessutom alpint i 
Kungsberget med 37 deltagare, och alpint i Duved. 
b) Kommande: Kajak i vår. 

9. Skrivelser:  
a) Inkommande  
”Motion om geografiskt lokal fördelning av de fast anställda” från Gagnefs LA. 
Styrelsen diskuterade frågan och vad man kan göra för att förbättra kontakterna mellan 
LA-Region-Riks. Styrelsen beslutar att Hans och Jörg får i uppdrag att ta fram ett skriftligt 
svar i veckan och maila ut till styrelsen för påseende. 
 
”Remis om alkohol vid representation” 
Styrelsen bifaller remissen med noteringen att lättöl bör tillåtas. Christer formulerar ett 
svar och presenterar för styrelsen i veckan. 
 
”Remiss med förslag till stadgeändring kring medlems utträde”. 
Styrelsen bifaller, och Christer formulerar ett svar, som presenteras för styrelsen under 
veckan. 
 
b) Utgående Inga. Men vi satsar på att ge ut ett ”Dra år skogen” under v.14-15. 

10. Övriga frågor 
a) Budget ledarvård/kurser 
Ulrika berättar om ett förslag att låta regionen budgetera för en pott med medel ämnade 
för blivande ledare. Pengar som kan sökas av LA med tuff ekonomi för att kunna fortsätta 
utbilda ledare i regionen. Styrelsen beslutar att låta detta bli en punkt på regionstämman. 



  
  

 
11. Nästa möte 
Regionstämman 23 april i Borlänge. Därefter telefonmöte 25 april kl.20.15. 

13. Mötet avslutas  
Mötesordförande avslutar mötet och önskar alla en Glad Påsk. 

 

Jönköping 2016-03-21 

Ordförande   Justerare  Mötessekreterare 

 

Jörg Bassek Hans Levander Linda Staaf 


