
  
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 1, Region Mitt Datum: 2016-05-03 

Närvarande: Jörg Bassek, Anneli Funcke, Christer Olsson, André Axelsson, Marina 
Larsson, Linda Staaf, Ulrika Hermansson, Anders Hedlund, Jennika Lindblad, Hans 
Levander. 

Frånvarande: Filip Sjödin 

Plats: Telefonmöte 

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

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Val av justerare  
Annelie Funcke väljs enligt justerarlista. 

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

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

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
Föreningen har inte fått i nuläget inte fått alla de bidrag man sökt, en minskad budget 
innebär minskade kostnader och man kommer inte att kunna genomföra allt man hoppats 
på i år. 
 
b) VU 
Ulrika berättar om möten med olika lokalavdelningar och att hon jobbar på nya bidrag att 
söka. Föreningen har nu fått 50 000kr från Länsförsäkringar för projektet Mångkulturella 
Unga Ledare. 
 
c) Regionstämman 23/4 
Årets regionstämma hölls i Borlänge och var mycket lyckad, runt 45 deltagare närvarade. 
Det somaliska bandylaget föreläste och till lunch blev det syrisk mat. Det var en 
uppskattad dag. Ingrid och Inger lämnade styrelsen och Anders Hedlund och Jennika 
Lindblad valdes in. 



  
  

 
 

7. Beslutspunkter 
Inga beslutspunkter 
 
8. Utbildningar 
a) Genomförda: Inga sedan förra mötet 
b) Kommande: 7 anmälda till kajakkurs. Det är kurser inplanerade för Långfärdskridsko. 
Hans jobbar vidare med Studiefrämjandets HLR-kurser. 

9. Skrivelser:  
a) Inkommande  
Inga 
 
b) Utgående  
Dra åt skogen kom ut i mitten av april. 

10. Övriga frågor 
a) Riks Årsstämma 
Vi behöver samla ihop kandidater som ombud att representera Region Mitt under Riks 
Årsstämma den 28/5. Styrelsen får i uppdrag att under morgondagen ge namn på 
lämpliga ombud till Ulrika, Ulrika får därefter i uppdrag att kontakta kandidaterna för att se 
om de tackar ja. Därefter får arbetsutskottet i uppdrag att godkänna de ombud som de vill 
ska representera regionen på stämman. 

b) Ungdomsstämman 
Marina kommer att åka till Ungdomsstämman 21-23/10 som ombud från Region Mitt. Vi 
har tre ordinarie platser till. Sista anmälan är 2/9. Jennika och Marina får i uppdrag till 
nästa möte att hitta tre personer till som skulle kunna närvara vid stämman som regionens 
ombud. 

c) Nedläggningen av Krokoms LA 
Krokom har lagt ner och kvarvarande medlemmar har flyttat till Frösön. Vad gäller för en 
lokalavdelning som redan lagt ner, när det gäller att flytta medel från den nedlagda 
lokalavdelningen till en ny? Anders Hedlund och Ulrika får i uppdrag av styrelsen till nästa 
möte att se vilket agerande som gynnar Krokom och Frösön bäst. 
 
11. Nästa möte 
Telefonmöte 30 maj kl.20.15. 

13. Mötet avslutas  
Mötesordförande avslutar mötet. 



  
  

 
 

Jönköping 2016-05-03 

Ordförande   Justerare  Mötessekreterare 

 

Jörg Bassek Annelie Funcke Linda Staaf 


