
  
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 9, Region Mitt Datum: 2016-01-25 

Närvarande: André Axelsson, Jörg Bassek (närvarande till punkt 6d), Anneli Funcke, Filip 
Sjödin, Christer Olsson, Hans Levander, Marina Larsson, Inger Markusson, Linda Staaf 

Frånvarande: Ingrid Åsén Lidberg, Ulrika Hermansson 

Plats: Telefonmöte 

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

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Val av justerare  
Filip Sjödin väljs till justerare. 

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

5. Beslut sedan förra mötet 
Under Ledarveckan Vinter står regionen för Ulrikas boende samt Jörgs extra hotellnatt i 
samband med RO-möte. 

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
Inget nytt sedan sist. André arbetar med att avsluta 2015. 
Fler finansiärer har tillkommit i filmprojektet kring Ledaveckan. Studiefrämjandet går in 
med minst 20 000kr, Riks med 25 000kr och Öst med 10 000kr eller mer. Filmprojektet 
under Ledarveckan kommer att ge flera små klipp, samt ett antal porträttfilmer om olika 
ledre. 
Vi är granskade av Region Dalarna angående det bidrag vi fick 2015. André jobbar med 
att ta fram siffror på detta. 
 
b) VU 
Ulrika fick förhinder och kunde inte närvara på kvällens möte. Istället rapporterar Marina 
om mötet som UNG hade i Stockholm i helgen. Det var en träff med samordningsgrupp 
Ung på rikskontoret. Man pratade om en omstart från grunden och i vilkenordning man 
skall arbeta. Prio 1 är Ungdomsstämman som kommer vara i Mälardalen 21-23/10. Man 
ser även möjligheter kring att jobba mer med MUL. 
 



  
  

 
c) Ledarveckan Idre 
Bra vecka! Det har gjorts en filminspelning under veckan som kommer användas som 
marknadsföring inför sommarveckan. Det var även en RO-träff med Riks styrelse och GS. 

d) Regionstämman 2016 
Kommer att genomföras 23/4 i Borlänge, men exakt vart är ännu inte bestämt. Det finns 
olika förslag och priserna ligger på 300-550kr/p för denna dagkonferens. Styrelsen 
delegerar till André att bestämma vilken plats det blir på. 
Styrelsen beslutar att programmet sätts av Jörg, André och Christer. 
 
Jörg lämnar mötet och Christer tar över som mötesordförande. 

7. Beslutspunkter 
a) Styrelsen delegerar till André att bestämma vilken plats det blir på. 
Styrelsen beslutar att programmet sätts av Jörg, André och Christer. Se punkt 6,d. 

Styrelsen vill fortsätta med webbutbildningar för LA. Förslagsvis 2st webbutbildningar på 
lokal, och 2st webbutbildningar via Skype. Styrelsen beslutar att genomföra dessa nya 
webbutbildningar under 2016. Se punkt 10,g. 
 
8. Utbildningar 
a) Vemdalen: Utb1: 16st, Utb2: 6st och skidteknik: 8st. Kvissleby: Intro skidor: 8st och 
Snowboard: 2st. 

b) Barnutbildning i mars, 19-20/3. Kajaki vår. 

9. Skrivelser:  
a) Inkommande Kallelse till Friluftsfrämjandets årsstämma 28/5 2016 
b) Utgående Inga 

10. Övriga frågor 
a) Nya kontaktpersoner mot LA 
Vi tar den frågan efter regionstämman om det är så att styrelsen ändras. 
b) Tredje valberedningsledamot 
Tre förslag tas fram och Annelie och Hans frågar dem i turordning. 
c) Utbildning Annelie 
Punkten redan avklarad 

d) Skogsmulle i förskolan 
Ulrika ej närvarande, tar den punkten senare. 

e) Friluftsakademin 
Jörg ej närvarande, tar den punkten senare 



  
  

 
f) Studiefrämjandet 
Hans berättar om Studiefrämjandet, om att det kommer vara en Första Hjälpen utbildning 
3/3. 

g) Extra insatt punkt om kansliet 
Linda berättar om Äventyrliga dagen med Sören Kjellkvist. Mer information om hur den 
skall lanseras kommer att tas på VU-möte på fredag så vi återkommer med mer info. 
Linda frågar om styrelsen vill fortsätta med webbutbildningar för LA. Förslagsvis 2st 
webbutbildningar på lokal, och 2st webbutbildningar via Skype. Styrelsen beslutar att 
genomföra dessa nya webbutbildningar under 2016. 

11. Nästa möte 
29 februari kl.20.15 på telefon. 

13. Mötet avslutas  
Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Jönköping 2015-01-25 

Ordförande   Justerare  Mötessekreterare 

 

Jörg Bassek Filip Sjödin  Linda Staaf 


